புரட்சி கவிஞ

பாரதிதாசன்

(கனகசுப்பரத்னம், 1891 - 1964) பைடப்புகள்

பாரதிதாசன் - குடும்ப விளக்கு
.
முதற் பகுதி
ஒருநாள் நிகழ்ச்சி
அகவல்
காைல மல ந்தது
இளங்கதி

கிழக்கில் இன்னும் எழவில்ைல,

இரவு ேபா த்த இருள் ந9ங்கவில்ைல.
ஆயினும் ேகள்வியால் அகலும் மடைமேபால்,
நள்ளிரவு ெமதுவாய் நடந்துெகாண் டிருந்தது.
ெதாட்டி ந9லத்தில் சுண்ணாம்பு கலந்த
கலப்ெபன இருள்தன் கட்டுக் குைலந்தது.
புல ந்திடப் ேபாகும் ெபாழுது, கட்டிலில்
மல ந்தன அந்த மங்ைகயின் விழிகள்.
அவள் எழுந்தாள்
தூக்கத் ேதாடு தூங்கி யிருந்த
ஊக்கமும் சுறுசுறுப் புள்ளமும், மங்ைக
எழுந்ததும் எழுந்தன இருைக வசி;
9
ெதளிவிலாக் கருக்கலில் ஒளிபடும் அவள்விழி
குளத்து ந9rல் குதிக்கும் ெகண்ைடமீ ன்!
ேகாலமிட்டாள்
சின்ன மூக்குத் திருெகாடு ெதாங்கும்
ெபான்னாற் ெசய்த ெபாடிமுத் ைதப்ேபால்
துளிஒளி விளக்கின் தூண்டு ேகாைலச்
ெசங்காந் தள்நிக

மங்ைக விரலால்

ெபrது ெசய்து விrமல க் ைகயில்
ஏந்தி, அன்னம் வாய்ந்த நைடயடு,
முல்ைல அரும்பு முத்தாய்ப் பிறக்கும்,
ெகால்ைல யைடந்து குளி புதுப் புனைல
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ெமாண்டாள்; ெமாண்டு, முகத்ைதத் துலக்கி
உண்டந9

முத்தாய் உதி த்துப் பின்னும்

ேசந்துந9

ெசங்ைக ஏந்தித் ெதருக்கதவு

சா ந்ததாழ் திறந்து, தகடுேபாற் குறடு
கூட்டி, ெமருகு த9ட்டிக் கழுவி,
அrசிமாக் ேகாலம் அைமத்தனள்; அவளுக்குப்
பrசில் ந9ட்டினான் பகலவன் ெபான்ெனாளி!
காைலப் பாட்டு
இல்லத்தினிேல எகினாள்; ஏகி
யாழின் உைறயிைன எடுத்தாள்; இைசயில்
'வாழிய ைவயம் வாழிய' என்று
பாவல

தமிழிற் பழச்சுைவ ேச த்தாள்.

த9ங்கிலாத் தமிழில் ேதனிைசக் கலைவேபாய்த்
தூங்கிய பிள்ைளகள், தூங்கிய கணவனின்
காதின் வழிேய கருத்தில் கலக்கேவ,
மாதின் எதி அவ

வந்துட் கா ந்தன .

அைமதி தழுவிய இளம் பகல்,
கமழக் கமழத் தமிழிைச பாடினாள்.
வட்டு
9
ேவைலகள்
பறந்தனள் பச்ைசப் பசுங்கிளி; மாடு
கறந்தனள்; வட்ைட
9
நிறம் புrந்தனள்;
ெசம்பு தவைள ெசழும்ெபான் ஆக்கினாள்;
ைபம்புனல் ேதக்கினாள், பற்ற ைவத்த
அடுப்பினில் விைளத்த அப் பம் அடுக்கிக்
குடிக்க இனிய ெகாத்து மல்லிந9
இறக்கிப் பாெலாடு ச க்கைர இட்டு
நிறக்க அன்பு நிைறயப் பிைசந்த
முத்தான வாயால் முழுநிலா முகத்தாள்
"அத்தான்" என்றனள்; அழகிேயான் வந்தான்.
கணவனுக்கு உதவி
வந்த கணவன் மகிழும் வண்ணம்
குளி புனல் காட்டிக் குளிக்கச் ெசால்லி,
துளிேதன் சூழும் களிவண்டு ேபால
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அன்பனின் அழகிய ெபான்னுடல் சூழ்ந்து,
மின்னிைட துவள, முன்னின் றுதவி,
ெவள்ளுைட விrத்து ேமனி துைடத்தபின்,
குழந்ைதகட்குத் ெதாண்டு
" பிள்ைளகாள்" என்றனள்! கிள்ைளகள் வந்தன !
தூய பசும்ெபான் துளிகைளப் ேபான்ற
சீயக் காய்த்தூள் ெசங்ைகயால் அள்ளிச்
சிட்டுக் காட்டியும் சிறுகைத ெசால்லியும்
ெதாட்டுத் ேதய்த்துத் துளிருடல் நலங்காது
நின்ற திருக்ேகாலப் ெபான்னின் சிைலகட்கு
நன்ன 9 ராட்டி நலஞ்ெசய்த பின்ன
பூவிதழ் ேமற்பனி தூவிய துளிேபால்
ஓவியக் குழந்ைதகள் உடலில்ந9 த் துளிகைளத்
துைடத்து ெநஞ்சில் சுரக்கும் அன்ைப
அடங்கா தவளாய் அழகுமுத் தளித்ேத,
"பறப்பீ

பச்ைசப் புறாக்கேள"என, அவ

அைறக்குள் ஆைடபூண் டம்பலத் தாடினா .
காைலயுணவு
அடுக்கைளத் தந்தி அனுப்பினாள் மங்ைக;
"வந்ேதன் என்று மணாளன் வந்தான்;
"வந்ேதாம் என்று வந்தன

பிள்ைளகள்.

பந்தியில் அைனவரும் குந்தின

வrைசயாய்.

தைழத்த வாைழத் தளிrைல தன்னில்
பழத்ெதாடு பைடத்த பண்டம் உண்டன ;
காய்ச்சிய நறுந9

கனிவாய்ப் பருகின .

தய்தான் வாத்திச்சி
ேநரம் ேபாவது நிைனயா திருக்ைகயில்
பாய்ச்சிய ெசங்கதி

பட்டது சுவ ேமல்;

அவள்கண்டு, காைல "ஆறுமணி" என
உைரத்தாள்; கணவன், "இருக்கா" ெதன்றான்.
உண்டுண் டுண்ெடன ஒலித்தது சுவrன்
அண்ைடயில் இருந்த அடுக்கும் மணிப்ெபாறி.
பாடம் ெசால்லப் பாைவ ெதாடங்கினாள்.
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அவள் வாத் திச்சி அைறவடு
9 கழகம்;
தவழ்ந்தது சங்கத் தமிழ்ச்சுைவ; அள்ளி
விழுங்கினா

பிள்ைளகள்; "ேவைளயா யிற்ேற!

பள்ளிக்குப் பிள்ைளகள்
எழுங்கள்" என்றனள், எழுந்தன ; சுவடிைய
ஒழுங்குற அடுக்கி, உைட அணிவித்துப்
புன்ைன இைலேபால் புைதயடிச் ெசருப்புகள்
சின்னவ

காலிற் ெசருகிச் சிறுகுைட

ைகயில் தந்து, ைகயடு கூட்டித்
ைதயல், ெதருவைர தானும் நடந்து,
பள்ளி ேநாக்கித் தள்ளாடி நடக்கும்
பிள்ைளகள் பின்னழகு ெவள்ளம் பருகிக்
கிைளமா றும்பசுங் கிளிேபால் ஓடி
அளவ ளாவினாள் ஆள னிடத்தில்.
கைடக்குப்ேபாகும் கணவன்
கைடக்குச் ெசல்லக் கணவன், அழகிய
உைடகள் எடுத்ேத உடுக்க லானான்.
"கழுத்துவைர உள்ள கrய தைலமயி
மழுக்குவ 9 அத்தான்"என்று மங்ைக ெசான்னாள்.
நறுெநய் தடவி நன்றாய்ச் சீவி
முறுக்கு மீ ைசைய நிறுத்திச் சராயிைன
இட்டிைட இறுக்கி எழிலுறத் ெதாங்கும்
சட்ைட மாட்டத் தன்ைகயில் எடுத்தான்.
ெபாத்தலும் கிழிசலும் பூைவ கண்டாள்;
ைதத்தாள் ைதயற் சடுகுடு ெபாறியால்.
ஆண்டநாள் ஆண்டு மாண்ட ெசந்தமிழ்ப்
பாண்டிய மன்னன் மீ ண்டது ேபால,
உடுத்திய உைடயும் எடுத்த மா பும்
பைடத்த கணவைனப் பா த்துக் கிடந்தாள்.
ெவற்றிைலச் சுருள்
ஒற்றி ைவத்த ஒளிவிழி மீ ட்டபின்,
ெவற்றிைலச் சுருள் பற்றி ஏந்தினாள்;
கணவன் ைகம்முன் காட்டி, அவன்மல
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வாயில் தரத்தன் மனத்தில் நிைனத்தாள்.
தூயவன் அப்ேபாது ெசான்ன ெதன்ெனனில்,
"சுருளுக்கு விைலஎன்ன? ெசால்லுவாய்?" என்ன;
"ெபாருளுக்குத் தக்கது ேபாதும்" என்றாள்.
"ைகயிற் ெகாடுப்பைதக் காட்டிலும் சுருைள
வாயிற் ெகாடுத்திடு மங்ைகேய" என்றான்.
ேசயிைழ அன்பாய்ச் ெசங்ைக ந9ட்டினாள்.
குடித்தனப் பயைனக் கூட்டி எடுத்து
வடித்த சுைவயிைன வஞ்சிக் களித்தல்ேபால்
தளி க்ைகக்கு முத்தம் தந்து,
குளி வாய் ெவற்றிைல குைழய ஏகினேன!
அறுசீ

விருத்தம்

அவளின் காதலுள்ளம்
உணவுண்ணச் ெசன்றாள், அப்பம்
உண்டனள், சீனி ேயாடு
தணல்நிற மாம் பழத்தில்
தமிழ்நிக

சுைவையக் கண்டாள்!

மணவாளன் அருைம பற்றி
மனம்ஒரு ேகள்வி ேகட்க,
'இைணயற்ற அவன் அன்புக்கு
நிகராேமா இைவகள்' என்றாள்.
பிள்ைளகள் நிைனவு
பள்ளிக்குச் ெசன்றி ருக்கும்
பசங்களில் சிறிய ைபயன்
துள்ளிக் குதித்து மான்ேபால்
ெதாட ந்ேதாடி வழ்ந்தாேனா,
9
என்(று)
உள்ளத்தில் நிைனத்தாள்;ஆனால்
மூத்தவன் உண்ெடன் ெறண்ணித்
தள்ளினாள் அச்சந் தன்ைன!
தாழ்வாரம் ெசன்றாள் நங்ைக!
வட்டு
9
ேவைலகள்
ஒட்டைடக் ேகாலும் ைகயும்
உள்ளமும் விழியும் ேச த்தாள்;
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கட்டிய சிலந்திக் கூடு,
கைரயானின் ேகாட்ைட ெயல்லாம்
தட்டிேய ெபருக்கித் "தூய்ைம"
தனியர சாளச் ெசய்து,
சட்ைடகள் ைதப்ப தற்குத்
ைதயைலத் ெதாட்டாள் ைதயல்!
ைதயல் ேவைல
ஆடிக்ெகாண் டிருந்த ைதயற்
ெபாறியிைன அைசக்கும் ஓ ைக;
ஓடிக்ெகாண் டிருக்கும் ைதத்த
உைடயிைன வாங்கும் ஓ ைக!
பாடிக்ெகாண் ேடயிருக்கும்
பாைவயின் தாம ைரவாய்;
நாடிக்ெகாண் ேடயிருக்கும்
குடித்தன நலத்ைத ெநஞ்சம்!
மரச்சாமான்கள் பழுது பா த்தல்
முடிந்தது ைதயல் ேவைல.
முன்உள்ள மரச்சா மான்கள்
ஒடிந்தைவ, பழுது பா த்தாள்;
உளியினால் சீவிப் பூசிப்
படிந்துள்ள அழுக்கு ந9க்கிப்
பளபளப் பாக்கி ைவத்தாள்.
ெகால்லூற்று ேவைல
இடிந்துள்ள சுவ

எடுத்தாள்;

சுண்ணாம்பால் ேபாைர பா த்தாள்.
மாமன் மாமிக்கு வரேவற்பு
நாத்தியா

வடு
9 ெசன்ற

நன்மாமன், மாமி வந்தா .
பா த்தனள்;உளம் மகிழ்ந்தாள்.
பறந்துேபாய்த் ெதருவில் நின்று
வாழ்த்திநல் வரவு கூறி
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வணக்கத்ைதக் கூறி, "என்றன்
நாத்தியா , தங்கள் ேபர
நலந்தானா மாமி" என்றாள்.
வண்டிவிட் டிறங்கி வந்த
மாமியும், மாமனும், கற்
கண்ெடாத்த மரும கட்குக்
கனியத்த பதிலுங் கூறிக்
ெகாண்டுவந் திட்ட பண்டம்
குைறயாமல் இறக்கச் ெசான்னா .
வண்டியில் இருந்த வற்ைற
இறக்கிடு கின்றாள் மங்ைக.
மாமி மாமன் வாங்கி வந்தைவ
ெகாஞ்சநாள் முன்வாங் கிட்ட
கும்ப ேகாணத்துக் கூசா,
மஞ்சள்,குங் குமம், கண்ணாடி,
ைமைவத்த தகரப் ெபட்டி,
ெசஞ்சாந்தின் சீசா,ெசாம்பு,
ெவற்றிைலச் சீவற் ெபட்டி,
இஞ்சியின் மூட்ைட ஒன்ேற,
எலுமிச்ைசச் சிறிய ேகாணி,
புதியஓ

தவைல நாலு,

ெபாம்ைமகள்,இரும்புப் ெபட்டி
மிதியடிக் கட்ைட,பிள்ைள
விைளயாட மரச்சா மான்கள்;
எதற்கும்ஒன் றுக்கி ரண்டாய்
இருக்கட்டும் வட்டில்
9
என்று
குதிrனில் இருக்கும் ெநல்ைலக்
குத்திட மரக்குந் தாணி;
தைலயைண, ெமத்ைதக் கட்டு,
சல்லைட, புதுமு றங்கள்,
எலிப்ெபாறி, தாழம் பாய்கள்;
இப்பக்கம் அகப்ப டாத
இலுப்ெபண்ெணய், ெகாடுவாய்க் கத்தி,
இட்டலித் தட்டு, குண்டான்,
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கலப்பட மிலாநல் ெலண்ெணய்;
ைகத்தடி,ெசந்தா ழம்பூ;
திருமணம் வந்தால் ேவண்டும்
ெசம்மரத் தினில்முக் காலி;
ஒருகாசுக் ெகான்று வதம்
9
கிைடத்த பச்சrசி மாங்காய்;
வரும்மாதம் ெபாங்கல் மாதம்
ஆதலால் விளக்கு மாறு;
பrசாய்ச் சம்பந்தி தந்த
பாதாளச் சுரடு, ேதங்காய்;
மூைலக்கு வட்டம் ேபாட்டு
முடித்தேம லுைறயும், மற்றும்
ேமலுக்ேகா

சுருக்குப் ைபயும்

விளங்கிடும் குைட, கறுப்புத்
ேதாலுக்குள் காயிதத்தில்
தூங்கும்மூக் குக்கண் ணாடி,
ேசெலாத்த விழியாள் யாவும்
கண்டனள் ெசப்ப லுற்றாள்:
மருமகள் வினா
"இைவெயல்லாம் வண்டிக் குள்ேள
இருந்தன என்றால் அந்த
அைவக்களம் தனிேல ந9வி
எங்குதான் அம ந்திருந்த9 ?
சுைவப்புளி அைடத்து ைவத்த
ேதாண்டியின் உட்பு றத்தில்
கவ ந்துண்ணும் பூச்சி கட்கும்
கால்ைவக்க இடமிராேத?"
மாமி விைட
என்றனள்; மாமி ெசால்வாள்:
"இைவகளின் உச்சி மீ தில்
குன்றுேமல் குரங்கு ேபால
என்றைனக் குந்த ைவத்தா !
என்தைல நிமிர, வண்டி
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மூடிேமல் ெபாத்த லிட்டா ;
உன்மாமன் நடந்து வந்தா .
ஊெரல்லாம் சிrத்த" ெதன்றாள்!
மாமன் ேபச்சு
"ஊெரல்லாம் சிrக்க ைவத்ேதன்
என்றாேள உன்றன் மாமி!
யாெரல்லாம் சிrத்து விட்டா ?
எனஉன்றன் மாமிையக் ேகள்;
பாரம்மா பழுத்த நல்ல
பச்ைசவா ைழப்ப ழங்கள்!
ேநrேல இதைன யும்பா
பசுமாட்டு ெநய்யின் ெமாந்ைத!
வண்டியில் எவ்வி டத்தில்
ைவப்பது? ேமன்ைம யான
பண்டத்ைதக் காப்ப தற்குப்
பக்குவம் ெதrந்தி ருந்தால்
முண்டம்இப் படிச் ெசால்வாளா?
என்னதான் முழுகிப் ேபாகும்
அண்ைடயில் நடந்து வந்தால்?"
என்றனன், அருைம மாமன்.
மருமகள் ெசயல்
மாமனா

ெகாண்டு வந்த

ெபாருெளலாம் வrைச ெசய்து,
த9ைமயில் லாத ெவந்ந9
அண்டாவில் ேதக்கி ைவத்துத்
தூய்ைமேச

உணவு தந்து,

துப்பட்டி விrத்த ெமத்ைத
ஆம்,அதில் அமரச் ெசால்லிக்
கறிவாங்க அவள் நடந்தாள்.
கைடயிேல ெசலவு ெசய்த
கணக்கிைன எழுதி ைவத்தாள்;
இைடயிேல மாமன் "விக்குள்
எடுத்தது தண்ண 9
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ெகாடு"எனக் ெகாடுத்தாள். பின்ன க்
கூடத்துப் பதுைம ஓடி
அடுக்கைள அரங்கில், ெநஞ்சம்
அைசந்திட ஆட லானாள்.
என்ன கறி வாங்கலாம்?
ெகாண்டவ க் ெகது பிடிக்கும்
குழந்ைதகள் எைத விரும்பும்
தண்டூன்றி நடக்கும் மாமன்
மாமிக்குத் தக்க ெதன்ன
உண்பதில் எவரு டம்புக்(கு)
எதுவுத வாெதன் ெறல்லாம்
கண்டனள், கறிகள் ேதாறும்
உண்பவ

தம்ைமக் கண்டாள்!

பிள்ைளகள் உள்ளம் எப்படி?
ெபாrயேலா பூைனக் கண்ேபால்
ெபாலிந்திடும்; சுைவ மணக்கும்!
"அருந்துமா சிறிய பிள்ைள"
எனஎண்ணும் அவளின் ெநஞ்சம்;
இருந்தந்தச் சிறிய பிள்ைள
இச்ெசன்று சப்புக் ெகாட்டி
அருந்திேய மகிழ்ந்த ைதப்ேபால்
அவள்காதில் ஓைச ேகட்கும்!
அத்தானுக்கு எது பிடிக்கும்?
ெபாருைளயும் ெபrெதன் ெறண்ணாள்,
பூண்ேவண்டாள்; தைனம ணந்ேதான்
அருைளேய உயிெரன் ெறண்ணும்
அன்பினாள், வறுத்தி றக்கும்
உருைளநற் கிழங்கில் தன்ைன
உைடயானுக் கிருக்கும் ஆைசத்
திருவுளம் எண்ணி எண்ணிச்
ெசவ்விள நைகெசய் கின்றாள்.
எதி கால நிைனவுகள்
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இனிவாழும் நாள் நிைனத்தாள்
இைளயவ

மாமன் மாமி;

நனிஇரங் கிடுதல் ேவண்டும்;
நானவ க் கன்ைன ேபால்ேவன்.
எனதத்தான் தைனயும் ெபற்று
வாழ்ந்தநாள் எண்ணும் ேபாதில்
தனிக்கடன் உைடேயன், நாேனா
தவழ்பிள்ைள அவ கட் ெகன்றாள்.
கிழங்கிைன அளியச் ெசய்வாள்,
கீ ைரையக் கைடந்து ைவப்பாள்
ெகாழுங்காய்ப்பச் சடிேய ைவப்பாள்
ெகால்ைலயின் முருங்ைகக் காைய
ஒழுங்காகத் ேதாைலச் சீவிப்
பல்லில்லா

உதட்டால் ெமன்று

விழுங்கிடும் வைக முடித்து
ேவண்டிய எலாம் முடித்ேத.
முதியவருக்குத் துைண
தூங்கிய மாமன் "அம்ம
தூக்ெகன்ைன" என்று ெசால்ல,
ஏங்கிேய ஓடி மாமன்
இருக்கின்ற நிைலைம கண்டு,
வங்கிய
9
காைலப் பா த்தாள்
"எழுந்திட ேவண்டாம்!" என்றாள்;
தாங்கிேய மருந்து பூசிச்
சrக்கட்டிப் படுக்க ைவத்தாள்.
அவேளா

மருத்துவச்சி

நாடியில் காய்ச்சல் என்ேற
நன்மருந் துள்ளுக் கீ ந்தாள்;
ஓடிநற் பாைல ெமாண்டு,
மருவுைலக் கஞ்சி ஊற்றி,
வாடிய கிழவ க் கீ ந்தாள்;
மாமிக்ேகா தைலேநாக் காடாம்,
ஓடிடச் ெசய்தாள் மங்ைக
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ஒேரபற்றில் ெநாடிேந ரத்தில்.
அள்ளி அைணத்தாள் பிள்ைளகைள
குழந்ைதகள் பள்ளி விட்டு
வந்தா கள்; குருவிக் கூட்டம்
இழந்தநல் லுrைம தன்ைன
எய்திேய மகிழ்வ ைதப்ேபால்;
வழிந்ேதாடும் புதுெவள் ளத்ைத
வரேவற்கும் உழவைரேபால்,
எழுந்ேதாடி மக்கள் தம்ைம
ஏந்தினாள் இருைக யாலும்!
உைட மாற்றினாள்
பள்ளியில் அறிஞ

ெசான்ன

பாடத்தின் வrைச ேகட்டு,
ெவள்ளிய உைட கழற்றி,
ேவறுைட அணியச் ெசய்ேத,
உள்வட்டில்
9
பாட்டன் பாட்டி
உள்ளைத உண த்தி, அந்தக்
கள்ளினில் பிள்ைள வண்டு
களித்திடும் வண்ணம் ெசய்தாள்!
தைலவி ெசான்ன புதுச்ெசய்தி
அன்ைறக்கு மணம் புrந்த
அழகிேயான் வடு
9 வந்தான்;
இன்ைறக்கு மணம் புrந்தாள்
எனும்படி ெநஞ்சில் அன்பு
குன்றாத விழியால், அன்பன்
குளி விழி தன்ைனக் கண்டாள்;
"ஒன்றுண்டு ேசதி" என்றாள்;
"உைர"என்றான்; "அம்மா அப்பா
வந்தா "என் றுைரத்தாள், ேகட்டு
"வாழிய" என்று வாழ்த்தி,
"ெநாந்தா கள்" என்று ேகட்டு
ேநாயுற்ற வைக யறிந்து,
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தந்ைததாய் கண்டு "உங்கள்
தள்ளாத பருவந் தன்னில்
ைநந்திடும் வண்ணம் ந9ங்கள்
நடந்திட லாமா? ேமலும்,
முதிேயா க்கு
ஒக்கநல் லிளைம கண்டீ
கல்விநல் ெலாழுக்கம் கண்டீ ;
ெமய்க்காதல் மணமும் ெபற்ற9 ;
இல்லற ெவற்றி ெபற்ற9 ;
மக்கைளப் ெபற்ற9 ;ைவய
வழ்ெவலாம் ெபற்ற9 ; என்னால்
எக்குைற ெபற்ற9 ? இன்னும்
ஏனிந்தத் ெதால்ைல ஏற்ற9 ?
அதி ந்திடும் இளைமப் ேபாதில்
ஆவன அறங்கள் ெசய்து,
முதி ந்திடும் பருவந் தன்னில்
மக்கட்கு முடிையச் சூட்டி,
எதி ந்திடும் துன்ப ேமதும்
இல்லாமல் மக்கள், ேபர
வதிந்திடல் கண்டு, ெநஞ்சு
மகிழ்வேத வாழ்வின் வடு!"
9
அறிவுக்குத் திருவிளக்கு
என்றனன்; தந்ைத ெசால்வா :
"என்னரும் மகேன, ெமய்தான்
ஒன்றிலும் கவைல ெகாள்ேளன்
உன்ைனநான் ெபற்ற தாேல!
அன்றியும் உன்ெபண் டாட்டி
அறிவுக்ேகா

திரு விளக்காம்,

இன்றுநான் அைடந்த ேநாய்க்கும்
நன்மருந் திட்டுக் காத்தாள்.
ெசல்லப்பா உணவு ெகாள்ளச்
சிறுவ கள் தைமயும் உண்ணச்
ெசால்லப்பா!" எனேவ, அன்பு
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ெசாrந்திடச் ெசால்லி டுந்தன்
நல்லப்பா மகிழும் வண்ணம்
நல்லதப் பாஎன் ேறாதி,
ெமல்லப்பா ைவபு rந்த
விருந்திைன அருந்த லுற்றான்.
பிள்ைளக்கு அமுது
குழந்ைதகள் உடனி ருந்து
ெகாஞ்சிேய உண்ணு கின்றா
பழந்தமிழ்ப் ெபாருைள அள்ளிப்
படித்தவ

விழுங்குதல் ேபால்!

ஒழுங்குறு கறிகள் தம்மில்
அவரவ

உளம றிந்து

வழங்கினாள் அள்ளி அள்ளி,
வழிந்திடும் அன்புள் ளத்தாள்.
பாடு என்றான்
அைனவரும் உண்டா

அங்ேக!

கூடத்தில் அம ந்தி ருந்தா .
சுைனவரும் ெகண்ைடக் கண்ணாள்
துைணவைன அணுகி, "ந9வி
எைனவரும் படிஏன் ெசால்ல
வில்ைல" என்றாள் சிrத்ேத!
'திைனவரும் படிஇல் லா க்கும்
திருநல்கும் தமிழ்பா' ெடன்றான்.
யாழ் எடுத்தாள்
குளி விழி இளநைகப் பூங்
குழலினாள் குந்தினாள்; தன்
தளிருடல் யாழ் உடம்பு
தழுவின; இரு குரல்கள்
ஒளியும் நல்வானும் ஆகி
உலவிடும் இைசத்ேத

ஏறித்

"ெதளிதமிழ்" பவனி வந்தாள்
ெசவிக்ெகலாம் காட்சி தந்தாள்.
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கவிைத பாய்ச்சினாள்
உள்ளத்தில் கவிைத ைவத்ேத
உயிrனால் எழுப்பி னாள்;அவ்
ெவள்ளத்தில் சுைவையக் ேகாத்தாள்;
வைணயின்
9
அளவிற் சாய்த்தாள்;
ெதள்ளத்ெத ளிந்த ந9 ேபால்,
ெசந்தமிழ்ப் ெபாருள்ேபால் ெநஞ்சப்
பள்ளத்தில் ேகாைடத் துன்பம்
பறந்திடப் பாய்ச்சி விட்டாள்.
உயிெரல்லாம் தமிழில் ெதாக்கின
வெடல்லாம்
9
இைசேய; வட்டில்
9
ெநஞ்ெசலாம் ெமருேக; ெநஞ்ச
ஏெடலாம் அறிேவ; ஏட்டின்
எழுத்ெதலாம் களிப்ேப; அந்தக்
காெடலாம் ஆடும் கூத்ேத;
காகங்கள் குருவி எல்லாம்
மாெடல்லாம் இவ்வா றானால்
மனித க்கா ேகட்க ேவண்டும்?
கைடைய மறந்த9ேரா?
இைடயினில் தைன மறந்ேத
இருந்ததன் கணவன் தன்ைனக்
"கைடயிைன மறந்து விட்டீ
கணக்க காத் திருப்பா " என்று
நைடயினில் அன்னம் ெசான்னாள்;
நல்லேதா

நிைனவு ெபற்ற

உைடயவன் "ஆம் ஆம்" என்றான்;
ஆயினும் "உம் உம்" என்றான்.
மைனவியிடம் பிச்ைச ேகட்டான்
"கண்ணல்ல; ந9தான் சற்ேற
கைடக்குப் ேபாய்க் கணக்க

தம்ைம

உண்பதற் கனுப்பி, உண்டு
வந்தபின் வா; என் னாைசப்
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ெபண்ணல்ல" என்று ெசால்லிச்
ேசாம்பலால் பிச்ைச ேகட்டான்.
கண்ணல்ல, கருத்தும் ேபான்றாள்,
"சr"என்று கைடக்குச் ெசன்றாள்.
கைடயின் நைடமுைற
மல்லிைய அளப்பா ; ெகாம்பு
மஞ்சைள நிறுப்பா ; ெநய்க்குச்
ெசால்லிய விைல குைறக்கச்
ெசால்லுவா ; ெகாள் சரக்கின்
நல்லியல் ெதாைக ெகாடுப்பா ;
சாதிக்காய் நறுக்கச் ெசால்வா
ெவல்லம்என் ெறாருகு ழந்ைத
விரல்ந9ட்டும் கைடக்கு வந்தாள்.
அவள் வாணிபத் திறைம
களிப்பாக்குக் ேகட்பா க் கீ ந்து
களிப்பாக்கிக் கடனாய்த் தந்த
புளிப்பாக்கி த9 ந்த பின்பு
கடனாகப் புதுச்ச ரக்ைக
அளிப்பா க்குப் பணம்அ ளித்தாள்;
அதன்பின்ன

கணக்க

எல்லாம்

கிளிப்ேபச்சுக் காr யின்பால்
உணவுண்ணக் ேகட்டுப் ேபானா .
இளகிய ெநஞ்சத் தாைள
இளகாத ெவல்லம் ேகட்பா ;
அளவாக இலாபம் ஏற்றி
அடக்கத்ைத எடுத்து ைரப்பாள்!
மிளகுக்கு விைலயும் கூறி
ேமன்ைமயும் கூறிச் சற்றும்
புளுகாமல் புகன்ற வண்ணம்
புைடத்துத்தூற் றிக்ெகா டுப்பாள்.
கணவனிடம் கணக்கு ஒப்புவித்தாள்
ெகாண்டவன் வந்தான்; கண்கள்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

குளி ந்திடக் கண்டாள்: "அத்தான்
கண்டுள்ள கணக்கின் வண்ணம்
சரக்குகள் கடன்தந் தா க்குத்
தண்டலும் ெகாடுத்ேதன்; விற்று
முதலிைனத் தனிேய ைவத்ேதன்;
உண்டங்கு ேவைல" என்ேற
உைரத்தனள்; வடு
9 ெசன்றாள்.
வட்டைற
9
மருத்துவைமைன
படுக்ைகயில் மாம னாைரப்
பா த்தனள்; "காலில் இன்னும்
கடுக்ைக த9 ந்திலேதா" என்று
கனிேவாடு ேகட்டு டுக்கும்
உடுக்ைகயும் மாற்று வித்து,
மட்டான உணவு தந்து
தடுக்கினி லிருந்து தூக்கிச்
சாய்வு நாற்காலி ேச த்தாள்.
மற்றும் வட்டு
9
ேவைல
வrைசயாய்க் காய ைவத்த
வடகத்ைத, வற்றல் தன்ைனப்
ெபrசான சாலில் ேச த்தாள்;
பிைணந்துள்ள மாடு கன்றுக்(கு)
உrயநல் த9னி ைவத்தாள்;
உறிவிளக் குகள்து ைடத்தாள்;
வரும்மக்கள் எதி பா த் திட்டாள்;
வந்தன ; மகிழ்ச்சி ெபற்றாள்.
கடற்கைரயில்
சிற்றுண வளித்தாள்; பின்பு
திைரகடற் கைரைய நாடிப்
ெபற்றதன் மக்கள் சூழப்
ெபருவதி
9 ஓர மாகப்
ெபாற்ெகாடி பட ந்தாள் ேதைனப்
ெபாழிந்திடு பூக்க ேளாடு!
வற்றாத ெவள்ளக் காட்டின்
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மணற்கைர ஓரம் வந்தாள்!
கடற்கைரக் காட்சி
அக்கைர ெசலும்உள் ளத்ைத
அளாவிடக் கிடந்த வில்லும்,
இக்கைர அைலயின் ஆ ப்பும்,
இவற்றிைடச் ெசவ்வா னத்தின்
மிக்ெகாளி மிதக்கும் ேமனி
விrபுனற் புரட்சிப் பாட்டும்,
"ஒக்கேவ வாழ்க மக்காள்"
என்பேதா

ஒலியும் ேகட்டாள்;

காட்சி இன்பம்
குளி புனல் ெதளிவி ெலல்லாம்
ஒளிகுதி ெகாள்ளும்; ெவள்ளத்
துளிெதாறும் உயி து டிக்கும்;
ெதான்ைமேச

கடல், இவ் ைவய

ெவளிெயலாம் அரசு ெசய்யும்
விண்ெணலாம் ஒளிையச் ெசய்யும்!
களிெயலாம் காணக் காணக்
கருத்ெதலாம் இன்பம் ெபாங்கும்!
கடற் காற்று
கடலிைடப் புனலில் ஆடிக்
குளிrனிற் கனிந்த காற்ைற
உடலிைடப் பூசு கின்ற
ஒலிகடற் கைரயின் ஓரம்
அட சிற கன்னப் புட்கள்
அணிேபால அைலந டக்கும்
நைடயடு நடந்து வடு
9
நண்ணினாள் மக்க ேளாடு.
இரவுக்கு வரேவற்பு
ேமற்றிைசக் கதி ப்ப ழத்ைத
விருந்துண்டு, ந9ல ஆைட
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மாற்றுைட யாய் உடுத்து
மரகத அணிகள் பூண்டு,
ேகாற்கிைள ஒடுங்கும் புட்கள்
ேகாட்டிடும் இறகின் சந்தக்
காற்சிலம் பைசயக் காதற்
கரும்பான இரவு தன்ைன;
திருவிளக் ேகந்தி வந்து
ெதருவினில் வரேவற்கின்றாள்.
உருவிளக் கிடவட்
9 டுக்குள்
ஒளிவிளக் கைனத்தும் ஏற்றி
ஒருெபருங் கலயத் துள்ேள
உய நறும் புைக எழுப்பிப்
ெபrேயாrன் உள்ளம் எங்கும்
ெபருகல்ேபால் ெபருகச் ெசய்தாள்.
அத்தாைன எதி பா க்கின்றாள்
கட்டுக்குள் அடங்கா தாடிக்
களித்திடும் தனது ெசல்வச்
சிட்டுக்கள், சுவடிக் குள்ேள
ெசந்தமிழ்த் த9னி உண்ண
விட்டுப்பின் அடுக்க ைளக்குள்
அமுதத்ைத விைளவு ெசய்தாள்;
எட்டுக்கு மணி அடிக்க
அத்தாைன எதி பா க் கின்றாள்
எண்சீ

விருத்தம்

கட்டில் அழகு
சரக்ெகான்ைற ெதாங்ககவிட்ட பந்த லின்கீ ழ்
தனிச்சிங்கக் கால்நான்கு தாங்கும் கட்டில்
இருக்கின்ற ெமத்ைததைல யைணகள் தட்டி
இருவதி
9 மணமடிக்கும் சந்த னத்ைதக்
கைரக்கின்ற கைலயத்துட் கைரத்துத் ெதன்றல்
கலக்கின்ற சன்னலிைனத் திறந்து, ெநஞ்சில்
சுரக்கின்ற அன்பினால், ெதருவில் மீ ண்டும்
துடிக்கின்றாள் கணவனது வரவு பா த்ேத!
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அவன் மைல ேபான்ற ெசல்வம்
பறக்கின்ற கருங்குயிலாள் மீ ண்டும் வட்டில்
9
பழக்குைலையத் தட்டத்தில் அடுக்கிப் பாைலச்
சிறக்கின்ற ெசம்பினிேல ஊற்றி ைவத்துச்
சிrக்கின்ற முல்ைலயிைனக் கண்ணி யாக்கி,
நிறக்கின்ற மணிவிளக்ைகச் சிறிது ெசய்து
நிைனக்கின்ற இன்பத்ைத ெநஞ்ச வட்டில்
9
மைறக்கின்ற படிமைறத்து மற்றும் ெசன்று
மைலேபான்ற ெசல்வத்தின் வரவு பா த்தாள்.
பிள்ைளகட்குப் பrசு
கால்ஒடிந்து ேபாகுமுன்ேன அவனும் வந்தான்;
கைதயன்று ேகட்டாயா? எனவுட் கா ந்தான்.
ேமலிருந்து "பிள்ைளவள ப் புப்ேபா ட்டிக்கு
விைடவந்து ேச ந்த" ெதன்றான்; எவ்வா ெறன்றாள்.
"ஆல்ஒடிந்து வழ்ந்தாலும்
9
ேதாள்கள் தாங்கும்
அப்படி நாம் பிள்ைளகைள வள த்த தாேல,
பாெலாடுச க் கைரகலந்த இனிய ெசால்லாய்
பrசுநமக் குத்தந்தா

பாராய்!" என்றான்.

பழங்காலக் கிழங்கள்
அைறயினிேல படுத்திருந்த ெபற்ேறா

காதில்

அைதப் ேபாடத் துவக்கினான். "வள ப்புப் ேபாட்டி
அறிேயாேம எம்நாளில்" என்றா

ெபற்ேறா .

அப்படி என்றாலின்ன ெதனவி ளக்கிக்
"குைறயின்றி வள ப்பவ கள் பrசு ெகாள்ளல்"
கூறினான். "குழந்ைதகைள விசாrத் துத்தான்
அறிந்தாேரா?" எனக் ேகட்டா

அக்கா லத்தா ;

அதன்விrவும் கூறியபின் மகிழ்வு ெகாண்டா .
அடுக்கைளயிற் பிள்ைளகள்
பrசுதைனப் ெபற்ற பிள்ைள, ஓடி வந்தான்;
பலருேம சூழ்ந்தா கள்; குருவிக் கூட்டம்
ெபrசாக, இன்ெமாழிகள் ெசவிபி ளக்கப்
ெபருமானும் ெபருமாட்டி தானும், அன்பின்
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அரசாட்சி ெசலுத்தியபின், எல்லா ரும்ேபாய்
அடுக்கைளயிற் கூடாரம் அடித்து விட்டா ;
ஒருெபரும்ேபா க் களம்புகுந்தா , உணைவத் தூக்கி
'ஓடிப்ேபா டா' என்றா ; "பசி"ப றந்தான்.
குழந்ைதகள் தூங்கியபின்
அவன்பாடிக் ெகாண்டிருந்தான் அைறவட்
9 டுக்குள்
அருைமயுள்ள மாமனா

மாமி யா க்கும்,

உவந்தருள உணவிட்டுக் கடன் முடித்தாள்;
உட்பக்கத் தைறேநாக்கி அவரும் ேபானா ;
குவிந்திருக்கும் சுைவயுணவு தானும் உண்டாள்;
ெகாக்கrக்கும் ெநஞ்சுக்குத் துணிவு கூறி,
அவிழ்ந்துவரும் நிலாஒளியால் இதழ்கள் மூடும்
அல்லிப்பூ விழிகள்குழந் ைதகள் மூட.
கதைவத் தாழிட்டாள்
கண்டுபடுக் ைகதிருத்தி உைடதிருத்திக்
காற்றில்லாப் ேபாதினிேல விசிறி வசி,
9
வண்டுவிழி திறக்குெமாரு குழந்ைத, "தண்ண 9
ைவ" என்னும்; ஒன்றுதைல தூக்கிப் பா க்கும்;
பண்டித கள் பழங்கைதயின் ஓட்ைடக் ெகல்லாம்
பணிக்ைகயிடல் ேபால்அைனத்தும் தணிக்ைக ெசய்ேத
ஒண்பசு,நற் கன்றுக்கு ைவக்ேகால் ஈந்ேத
உட்கதவு, ெவளிக்கதவின் தாழ்அ ைடத்தாள்.
கட்டிலண்ைட மங்ைக
ெதாண்ைடயினில் ஒன்றுேம அைடக்க வில்ைல;
துைணவனவன் சிறுகைனப்புக் கைனக்க லுற்றான்;
அண்ைடயிேல மங்ைகேபாய் "அத்தான்" என்றாள்.
அத்தானா தூங்கிடுவான்? "உட்கா " என்றான்.
திண்ேதாளில் சந்தனத்ைதப் பூசு கின்றாள்;
ேசயிைழக்கு முல்ைலமல

சூட்டு கின்றான்.

கண்டான்!கண் டாள்! உவப்பின் நடுவிேல,"ஓ
கசப்பான ேசதியுண்டு ேகட்பீ " என்றாள்!
ெபாதுத்ெதாண்டு ெசய்ேதாமா?
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"மிதிபாகற் காய்கசக்கும்; எனினும் அந்த
ேமற்கசப்பின் உள்ேளயும் சுைவஇ ருக்கும்;
அதுேபாலத் தாேனடி! அதனாெலன்ன?
அறிவிப்பாய் இளமாேன" என்றான் அன்பன்;
அதிகாைல ெதாடங்கிநாம் இரவு மட்டும்
அடுக்கடுக்காய் நமதுநலம் ேச ப்ப தல்லால்,
இதுவைரக்கும் ெபாதுநலத்துக் ெகன்ன ெசய்ேதாம்?
என்பைதநாம் நிைனத்துப்பா ப் பதுவு மில்ைல.
வட்டுத்
9
ெதாண்டா ெபாதுத் ெதாண்டு?
"இன்ைறக்குக் கறிஎன்ன? ெசலவு யாது?
ஏகாலி வந்தானா? ேவைலக் காr
ெசன்றாளா? ெகாழுக்கட்ைட ெசய்ய லாமா?
ெசந்தாைழ வாங்குவமா? கைடச் சரக்ைக
ஒன்றுக்கு மூன்றாக விற்ப ெதந்நாள்?
உன்மீ தில் எனக்காைச ெபாய்யா? மாடு
குன்றுநிக

குடம் நிைறயக் கறப்ப துண்டா?

ெகாடுக்கெலன்ன? வாங்கெலன்ன? இைவதாம் கண்ேடாம்.
தன்னலத்தால் என்ன நடக்கும்
"தமிழெரன்று ெசால்லிக்ெகாள் கின்ேறாம் நாமும்;
தமிழ்நாட்டின் முன்ேனற்றம் விரும்பு கின்ேறாம்;
எமெதன்று ெசால்கின்ேறாம் நாேடா றுந்தான்;
எப்ேபாது தமிழினுக்குக் ைகயா லான
நமதுைழப்ைப ஒருகாைசச் ெசலவு ெசய்ேதாம்?
நாமிதைன என்ேறனும் வாழ்நாள் தன்னில்,
அைமவாகக் குந்திநிைனத் ேதாமா? இல்ைல;
அைனவருமிவ் வாறிருந்தால் எது நடக்கும்?"
ெபரும்படியான ெதாண்டு ெசய்துள்ேளாம்
கரும்படியின் சாறுநிக

ெமாழியாள் இந்தக்

கனிந்தெமாழி ெசான்னவுடன் அவன்உ ைரப்பான்;
"வரும்படிவ 9 தப்படிநான் தரும்ப டிக்கு
வாக்களித்த படிகணக்க
கரம்படி வதித்தமிழ
9
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கைடப்படிைய மிதித்தவுடன் எண்ணி ைவப்பா
ெபரும்படியாய்ச் ெசய்ததுண்டு; படிக்க ணக்ைகப்
ேபசிவிட்டாய் கண்டபடி" என்று ெசால்ல.
தமிழ் படிக்க ேவண்டும் எல்ேலாரும்
"அப்படியா! அறியாத படியால் ெசான்ேனன்;
அந்தமிழ

படிப்படியாய் முன்ேனற் றத்ைத

எப்படியா யினும்ெபற்று விட்டால் மக்கள்
இப்படிேய கீ ழ்ப்படியில் இரா க ளன்ேறா?
ெமய்ப்படிநம் அறிஞrன் ெசாற்படிந டந்தால்,
ேமற்படியா

ெசப்படி வித்ைத பறக்கும்.

முற்படில் ஆகாததுண்டா? எப்ப டிக்கும்
முதற்படியாய்த் தமிழ்படிக்க ேவண்டும்" என்றாள்.
தமிழ்நாடு தைலதூக்க உயிைரயும் தருேவன்
"இழந்தபழம் புகழ்மீ ள ேவண்டும் நாட்டில்,
எல்ேலாரும் தமிழ களாய் வாழ ேவண்டும்.
வழிந்ெதாழுகும் சுைவத்தமிேழ ெபருக ேவண்டும்.
மாற்றல கள் ஏமாற்றம் ெதாைலய ேவண்டும்.
விழுந்ததமிழ் நாடுதைல தூக்க என்றன்
உயி தைனேய ேவண்டிடினும் தருேவன்" என்றான்.
"பழம்இடுேவன் ச க்கைரப்பால் வா ப்ேபன் உங்கள்
பண்பாடும் வாய்திறப்பீ

அத்தான்" என்றாள்.

அன்றன்று புதுைம
"அன்றிலடி நாமிருவ

பழமும் பாலும்

ஆருக்கு ேவண்டுமடி! என்றன் ஆைச்
குன்றத்திற் பட ந்தமல க் ெகாடிேய, மண்ணில்
குவிந்திருக்கும் சுைவயுள்ள ெபாருள்கள் எல்லாம்
ஒன்ெறான்றும் மறுநாேள பழைம ெகாள்ளும்;
ஒன்ெறான்றும் சிலநாளில் ெதவிட்டிப் ேபாகும்;
அன்றன்று புதுைமயடி, ெதவிட்ட லுண்ேடா?
ஆருயிேர ந9ெகாடுக்கும் இன்பம்" என்றான்.
இரவுக்கு வழியனுப்பு விழா
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நள்ளிரவின் அைமதியிேல மணிவி ளக்கும்
நடுங்காமல் சன்னலுக்குள் புகுந் ெதன்றல்
ெமல்லஉடல் குளிரும்வைக வசா
9
நிற்கும்;
வைணயில்ைல
9
காதினிேல இனிைம ேச க்கும்;
ெசால்லrதாய். இனிதினிதாய் நாழி ைகேபாம்;
சுட விழிகள் ஈrரண்டு, நான்கு பூக்கள்,
புல்லிதழிற் ேபாய்ஒடுங்கும்; தைமம றந்து
பூrப்பா

நலம்பாடி இரவு ெசல்லும்.

இரண்டாம் பகுதி

விருந்ேதாம்பல்
சிந்துக் கண்ணி
தைலவன் கைடக்குச் ெசன்றான்
அன்பு மணவாளன்
ஆன வுணவருந்திப்
பின்பு, மைனவிதந்த
ேபச்சருந்தித்-தன்புதுச்
சட்ைட யுடுத்துத்
தனிமூ விரற்கைடயில்
பட்ைட மடித்த
படியணிந்து-வட்டநிைலக்
கண்ணாடி பா த்துக்
கைலந்த முடியதுக்கிக்
"கண்ேணெசல் கின்ேறன்
கைடக்"ெகன்றான்-ெபண்வாய்க்
கைடவிrத்துப் புன்னைகப்புக்
காட்டி "நன்" ெறன்றாள்;
குைடவிrத்துத் ேதாள்சாய்த்துக்
ெகாண்ேட-நைட விrத்தான்.
தைலவி விருந்தினைர வரேவற்றாள்
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தன்னருைம மக்கள்
தமிழ்க்கழகம் தாம்ெசல்லப்
பின்னரும் ஐயன்ெசல்லப்
ெபண்ணரசி-முன்சுவrல்
மாட்டி யிருந்த
மணிப்ெபாறி "இரண்ெடன்று"
காட்டி யிருந்ததுவும்
கண்டவளாய்த்-த9ட்டிச்
சுடுெவயிலில் காயைவத்த
ேசாளம் துழவி
உடல்நிமி ந்தாள் கண்கள்
உவந்தாள்-நைடவட்ைடத்
9
தாண்டி வரும்விருந்ைதத்
தான்கண்டாள் ைகேயந்திப்
பூண்ட மகிழ்வால்
புகேழந்தி-ேவண்டி
"வருக!அம் மாவருக!
ஐயா வருக!
வருக! பாப்பா தம்பி"
ெயன்று-ெபருகன்பால்
ெபான்துலங்கு ேமனி
புதுெமருகு ெகாள்ள,முகம்
அன்றல ந்த ெசந்தா
மைரயாக-நன்ேற
வரேவற்றாள்; வந்தவrன்
ெபட்டி படுக்ைக
அருகில் அைறக்குள்
அைமத்தாள்-விைரவாக
அண்டாவின் மூடி
அகற்றிச்ெசம் பில்தண்ண 9
ெமாண்டுபுறந் தூய்ைம
முடிப்பிெரன்று-விண்டபின்
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சாய்ந்திருக்க நாற்காலி
தந்தும்ெவண் தாைழயினால்
வாய்ந்திருக்கும் பாய்விrத்தும்
மற்றதிேல-ஏய்ந்திருக்க
ெவள்ைளயுைற யிட்டிருக்கும்
ெமத்ைத தைலயைணகள்
உள்ளைறயில் ஓடி
ெயடுத்துதவி-அள்ளிேய
ேதன்குழலும் உண்ணத்
ெதவிட்டாத பண்ணியமும்
வான் குழலாள் ெகாண்டுவந்து
ைவத்ேதகி-ஆன்கறந்த
பாலும் பருகும்
படிேவண்டி, ெவற்றிைலக்கு
நாலும் கலந்து
நறுக்கியகாய்-ேமலுமிட்டுச்
ெசந்தாைழ, பல்பூக்கள்
பச்ைசயடு ேச கண்ணி
வந்தாள் குழல்சூட்டி
மற்றவ க்கும்-தந்துபின்
நின்ற கண்ணாடி
ெநடும்ேபைழ தான்திறந்(து)
இன்று மல ந்த
இலக்கியங்கள்-ெதான்றுவந்த
நன்னூற்கள் ெசய்தித்தாள்
நல்கி,"இேதா வந்ேதன்"
என்று சைமக்கும்
எதி அைறக்குள்-ெசன்றவைள
விருந்தின

வரைவ மாமன் மாமிக்கு

வந்ேதா கள் கண்டு
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மல வாய் இதழ்நடுங்க,
"எந்தாேய எந்தாேய
யாெமல்லாம்-குந்தி
விலாப்புைடக்க வட்டில்இந்த
9
ேவைளயுண வுண்ேடாம்
பலாப்பழம்ேபால் எம்வயிறு
பாr -நிலாப் ேபாலும்
இப்ேபாதும் பண்ணியங்கள்
இட்டீ

அைதயுமுண்ேடாம்

எப்ேபாதுதான் அைமதி"
என்றுைரக்க-"அப்படியா!
சற்ேறவிைட தருவ 9
தங்களருந் ேதாழ தைமப்
ெபற்ெறடுத்த என்மாமன்
மாமிய பால்-உற்ற ெசய்தி
ெசால்லிவரு ேவன்"என்று
ேதாைக பறந்ேதாடி
ெமல்ல "மாமா மாமி
வில்லியனூ ச்-ெசல்வ திரு
மாவரச னாரும்
மல க்குழவி அம்மாவும்
நாவரசும் ெபண்ணாள்
நைகமுத்தும்-யாவரும்
வந்துள்ளா " என்றுைரத்தாள்
மாமனா

ேகட்டவுடன்,

மாமன் மாமி மகிழ்ச்சி
"வந்தாரா? மிக்க
மகிழ்ச்சியம்மா!-வந்தவைரக்
காணேவா கண்டு
கலகெலனப் ேபசேவா
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வணவா
9
உற்ேறன்
விைளவெதன்ன! நாணல்
துரும்ெபன்றும் ெசால்லெவாண்ணா
என்றன் உடம்ைப
இரும்ெபன்றா எண்ணுகின்றாய்
ந9யும்-திரும்பிப் ேபாய்க்
ேகட்டுக்ெகாள் நான்அவைர
மன்னிப்புக் ேகட்டதாய்
வட்டுக்கு
9
வந்த
விருந்ேதாம்பு;-நாட்டிலுறு
நற்றமிழ

ேச த்தபுகழ்

ஞாலத்தில் என்னெவனில்,
உற்ற விருந்ைத
உயிெரன்று-ெபற்றுவத்தல்;
ேமாந்தால் குைழயும்அனிச்
சப்பூ முகமாற்றம்
வாய்ந்தால் குைழயும்
வருவிருந்ெதன்(று)-ஆய்ந்ததிரு
வள்ளுவனா

ெசான்னா

அதைனந9 எப்ேபாதும்
உள்ளத்து ைவப்பாய்
ஒருேபாதும்-தள்ளாேத!
ஆண்டு பலமுயன்ேற
ஆக்குசுைவ ஊண்எனினும்
ஈண்டு விருந்தின க்கும்
இட்டுவத்தல்-ேவண்டுமன்ேறா?
வந்தாrன் ேதைவ
வழக்கம் இைவஅறிக
நந்தா விளக்குன்றன்
நல்லறிேவ!- ெசந்திருேவ!
இட்டுப்பா
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இன்புற் றிருக்ைகயிேல
ெதாட்டுப்பா

உன்ெநஞ்ைசத்

ேதான்றுமின்பம்-கட்டிக்
கரும்ெபன்பா

ெபண்ைணக்

கவிஞெரலாம் தந்த
விருந்ேதாம்பும் ேமன்ைமயினா
லன்ேறா?-ெதrந்ததா?"
என்றுைரக்க, மாமி
இயம்பலுற்றாள் பின்ன ;
மாமி மருமகளுக்கு
"முன்ைவத்த முத்துத்
தயிrருக்கும்-பின்னைறயில்
பண்ணியங்கள் மிக்கிருக்கும்
பழைம படாத
ெவண்ெணய் விளங்காய்
அளவிருக்கும்-கண்ேண
மறக்கினும் அம்மாெவன்(று)
ஓதி மடிப்பால்
கறக்கப் பசுக்காத்
திருக்கும்-சிறக்கேவ
ேசலத்தின் அங்காடிச்
ேசயிைழயா

நாள்ேதாறும்

ேவைலக் கிைடயில்
மிகக்கருத்தாய்-ேதாலில்
கலந்த சுைளபிைசந்து
காயைவத்து விற்கும்
இலந்தவைட வட்டில்
9
இருக்கும்-மலிந்துந9
பாய்நாக

ேகாவில்

பலாச்சுைளயின் வற்றலிைனப்
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ேபாய்ந9பா

பாைனயிேல

ெபான்ேபாேல!-ேதய்பிைறேபால்
ெகாத்தவைர வற்றல்முதல்
ெகாட்டிைவத்ேதன்; கிள்ளிேய
ைவத்தவைர உண்டுபின்
ைவயாைமக்-குத்துன்பம்
உற்றிடச்ெசய்-ஊறுகாய்
ஒன்றல்ல ேகட்பாய்ந9;
இற்றுத்ேதன் ெசாட்டும்
எலுமிச்ைச!-வற்றியவாய்
ேபருைரத்தால் ந9 சுரக்கும்
ேப ெபற்ற நாரத்ைத
மாrேபால் நல்ெலண்ெணய்
மாறாமல்-ேநருறேவ
ெவந்தயம் மணக்கஅதன்
ேமற்காயம் ேபாய்மணக்கும்
உந்துசுைவ மாங்காயின்
ஊறுகாய்-ைநந்திருக்கும்
காடி மிளகாய்
கறிேயாடும் ஊறக்கண்
ணாடியிேல இட்டுேமல்
மூடிைவத்ேதன்-ேதடிப்பா
இஞ்சி முைறப்பாகும்
எலுமிச்ைச ச பத்தும்
பிஞ்சுக் கடுக்காய்
பிைசதுவக்கும்-ெகாஞ்சமா?
கீ ைரதயி

இரண்டும்

ேகடுெசய்யும் இரவில்
ேமாைரப் ெபருக்கிடு
முப்ேபாதும்-ேநrைழேய
ேசாற்ைறஅள் ளுங்கால்
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துவள்வாைழத் தண்டில்உறும்
சாற்ைறப்ேபா ேலவடியத்
தக்கவண்ணம்-ஊற்றுெநய்ைய!
வாைழ இைலயின்அடி
உண்பா

வலப்புறத்தில்

வழ
9 விrத்துக்
கறிவைககள்-சூழைவத்துத்
தண்ண 9 ெவந் ந9ைரத்
தனித்தனிேய ெசம்பிலிட்டு
ெவண்ேசா றிடுமுன்
மிகஇனிக்கும்-பண்ணியமும்
முக்கனியும் ேதனில்
நறுெநய்யில் மூழ்குவித்ேத
ஒக்கநின்ேற உண்டபின்பால்
ேசாறிட்டுத்-தக்கபடி
ேகட்டும் குறிப்பறிந்தும்
ெகஞ்சியும் மிஞ்சுமன்பால்
ஊட்டுதல்ேவண் டும்தாய்ேபால்
ஒண்ெடாடிேய!-ேகட்டுப்ேபா;
எக்கறியில் நாட்டம்
இவ க்ெகன்று ந9யுண ந்ேத
அக்கறிைய ேமன்ேமலும்
அள்ளிைவ-விக்குவைத
ந9முன் நிைனத்து
நிைனப்பூட்டு ந9 அருந்த!
ஈமுன்கால் ேசாற்றிைலயில்
இட்டாலும்-த9ைமயம்மா
பாய்ச்சும் பசும்பற்றுப்
பாகுக்கும் ெநய்யளித்துக்
காய்ச்சும் கடிமிளகு
ந9ருக்கும்-வாய்ப்பாகத்
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தூய சருகிலுறு
ெதான்ைனபல ைவத்திடுவாய்
ஆயுணவு த9 ந்ேத
அவ எழுமுன்-தாேய
அவ ைகக்கு ந9 ஏந்தி
ெநய்ப்பைச யகற்ற
உவ கட்டி தன்ைன
உதவு-துைவத்ததுகில்
ஈரம் துைடக்கஎன
ஈந்து,மல ச் சந்தனமும்
ஓrடத்ேத நல்கிேய
ஒள்இைலகாய்-ேசரைவத்து
ேமல்விசிறி வசுவிப்பாய்
9
ெமல்லியேல!" என்றுைரத்தாள்.
தைலவி விருந்தினrடம்
கால்வலியும் காணாக்
கனிெமாழியாள்-ேவல்விழிைய
மிக்க மகிழ்ச்சி
தழுவ விைடெபற்றுத்
தக்க விருந்தின பால்
தான்ெசன்ேற-"ஒக்கும்என்
அன்புள்ள அம்மாேவ
ஐயாேவ, அம்முதிேயா
என்பு ெமலிந்தா
எழுந்துவரும்-வன்ைமயிலா .
திங்கைள அல்லி
அரும்புவந்து ேதடாேதா?
தங்கப் புைதயல்எனில்
தங்குவேனா-இங்ேகைழ?
ெபற்ற ெபாழுதன்பால்
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ெபற்றாள்தன் பிள்ைளயிைனப்
பற்றி அைணத்துமுகம்
பா க்கஅவா-முற்றாளா?
தாய்வந்தாள் தந்ைதவந்தான்
என்றுைரக்கத் தான்ேகட்டால்
ேசய்வந்து காணும்அவாத்
த9 வாேனா-வாயூறிப்
ேபானாேர தங்களது
ெபான்வருைக ேகட்டவுடன்
ஊன்உறுதி யில்ைல
உைமக்கானக்-கூனி
வரஇயலா ைமக்காக
மன்னிப்புத் தாங்கள்
தரஇயலு மாஎன்று
சாற்றி-வருந்தினா "
என்றுைரத்தால் இல்லத்
தைலவி, இதுேகட்டு,
தைலவிக்கு விருந்தின
"நன்றுைரத்த9

நாங்கள்ேபாய்க்

காணுகின்ேறாம்"-என்றுைரத்தா .
அன்பு விருந்தின கள்
அங்கு வருவதைனத்
தன்மாமன் மாமியா பால்
சாற்றிேய-பின்ன
அைறைய மிகத்தூய்ைம
ஆக்கி, அமர
நிைறயநாற் காலி
ெநடும்பாய்-உறஅைமத்துச்
"ெசல்லுக!ந9 " என்றுைரத்தாள்
ெசல்வி; விருந்தின கள்
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ெசல்லலுற்றா

ெசன்ேற

வணக்கெமன்று-ெசால்லலுற்றா .
விருந்தினைரக் கண்ட முதிேயா
வந்த விருந்தின க்கு
வாழ்த்துைரத்துக் ைகயூன்றி
ெநாந்த படிெயழுந்தா
ேநாய்க்கிழவ -அந்ேதா!
விருந்தின

முதிேயா க்கு

"படுத்திருங்கள் ஐயா!
படுத்திருங்கள் அம்மா!
அடுத்திருந்து ேபசல்
அைமயும்-கடற்கிைணயாம்
ஆண்டு பலவும்
அறேம புைணயாகத்
தாண்டி உைழத்தலுத்துத்
தள்ளாைம-ஈண்டைடந்த9 !
ெசன்றநாள் என்னும்
ெசழுங்கடலில் மாப்புதுைம
ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்
உருக்காட்டி-பின்மைறயக்
கண்டிருந்த தங்கள்
அடிநிழலில் காத்திருந்து
பண்டிருந்த ெசய்தி
பருேகாேமா-ெமாண்டு ெமாண்டு!
வில்லியனூ

விட்டு

விடியப் புறப்பட்ேடாம்
ெமல்லநடக் கும்ெவள்ைள
மாட்டினால்-ெதால்ைல!
கறுப்புக்குத் தக்கதாய்க்
காைளயன்று வாங்கப்
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ெபாறுப்புள்ள ஆளில்ைல!
பூட்ைட-அறுத்ேதாடி
மூைலக் குளத்தண்ைட
முள்ேவலந் ேதாப்பினிேல
காைலப் பரப்பியது
கண்டுபின்-ேகால்ஒடித்துக்
காட்டிப் பிடித்துவந்து
வண்டியிேல கட்டிநான்
ஓட்டிவந்ேதன்; இங்ேக
உய வான நாட்டுப்
புடைவபல ேதைவ
அதனால் புதுைவக்
கைடகளிேல வாங்கக்
கருதி-உடன்வந்ேதன்"
என்றுைரத்துப் பின்னும்
இயம்புைகயில், அவ்விடத்தில்
தைலவி விருந்துவந்த ெபண்ணாளிடம்
நின்றிருந்த வட்டின்
9
ெநடுந்தைலவி-நன்ேற
விருந்துவந்த ெபண்பால்
விரும்பிய வண்ணம்
இருந்ெதாருபால் ேபசி
இருந்தாள்-ெபாருந்தேவ.
நாவரசும் நைகமுத்தும்
நாவரசும் முத்தாள்
நைகமுத்தும் வதியிேல
9
பூவரச ந9ழலிேல
ேபாய்அம ந்தா -மாவரச
தம்ேசதி கூறிப்பின்
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தங்களுடல் முன்ைனவிடக்
ெகாஞ்சம் இைளப்ெபன்று
கூறிடேவ-"மிஞ்சாமல்
முதியவ தம் பைழய நிைனப்பு
இன்னும் இருக்குேமா
இளைமப் பருவந்தான்?"
என்று கிழவ
இயம்பலுற்றா -இன்ைறக்கு
முன்புைதத்த சட்ைடக்கு
மூன்றிெலான்று தான்உடம்பு
முன்புைதத்த மூங்கில்தான்
என்என்பு-மின்னுதளி
மாவிைலேபால் ேமனி
வளவளத்துப் ேபாயிற்ேற
பாவில் ஐந்துபாடி
மகிழுதற்கும்-நாவிைலேய
மாடிப் படிேயறும்
வாய்ப்பில்ைல ேபர கைள
ஓடி அைணக்க
உறுதியில்ைல-ேதடிவரும்
தங்கைளப் ேபான்ேறா க்குத்
தக்கவர ேவற்பளித்ேத
அங்கிங் கைழத்ேதக
ஆ வமுண்டு-நுங்கின்
இளகல் உடலால்
இயலுமா? வில்லின்
வைளவுதைன நாணால்
வகுப்ப -வைளவுடைல
நாளன்ேறா ஆக்கிற்று
நாம்என்ெசய் ேவாம்அந்த
நாளில் இளைம
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நலத்ைதஇந்-நாளில்
நிைனத்தால் நமது
ெநடுந்ேதாேளா இவ்வாறு
அைனத்தும் புrந்தெதன
ஐயந்-தைனக்ெகாள்ேவன்.
காட்டாறு காைளப்
பருவமன்ேறா, ேகளுங்கள்
ந9ட்டாய் நிகழ்ந்த
சிலவற்ைற-நாட்டிலுறு
மற்றும் முதியவ
காவிrயில் என்றன்
கைணயாழி ேதடுைகயில்
பாவிrயப் பண்பாடிப்
ைபயன்ஓ -ஆவிைன
ஆற்றில் குளிப்பாட்டும்
ேபாதில் அதன்கால்கள்
ேசற்றிேல மாட்டித்
திைகத்தைலநான்-மாற்றுதற்குப்
ேபாய்முழுகி ேனன்என்
புறமுதுகில் காலூன்றி
மாய்வின்றி மாடு
கைரேயறச்-ேசய்நானும்
மாட்டின்வால் பற்றியதால்
ேசற்றினிேல மாயவில்ைல;
ேமலும் முதியவ
ேகட்டீரா இன்னும்
கிளத்துகின்ேறன்-மாட்டுவண்டி
முன்னிருந்த பிள்ைள
முடிய ெநருங்ைகயில்நான்
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பின்னிருந்த ைகயால்
பிடித்திழுத்ேதன்-என்ன
வலிவாய் எருதிழுத்தும்
ஓடவில்ைல வண்டி!
நலிெவான்றும் பிள்ைளக்கு
நண்ண-இைலயன்ேறா!
இன்னும் முதியவ
ந9ட்டில்ைல ஒன்று
நிகழ்த்துகின்ேறன் நற்பழங்கள்
ஊட்டி வள த்தாலும்
உrைமெயண்ணிக்-கூட்டில்
இருக்கப் பிடிக்காத
கிள்ைளேபால் இல்லத்
ெதருக்கதைவ ெமல்லத்
திறந்ேத-இருட்டில்
அயலூrல் கூத்துப்பா த்(து)
ஆலடியில் தூங்கி
ெவயில்வருமுன் வட்டில்
9
புகுந்து-துயில்வதுேபால்
காட்டிக் கைலக்கழகம்
ெசன்ேறன் கைதயில்வந்த
பாட்ைட முணுமுணுத்துப்
பாடுைகயில்-ந9ட்டுப்
பிரம்பால் கணக்காய
பின்ஒன்று ைவத்தா
'அரம்ைபவந்தாள்' என்றந்தப்
பாட்டில்-வரும்வrைய
வாய்தவறிச் ெசான்ேனன்
கணக்காய

வாய்ப்பறிந்து

பாய்தலுற்றா

தந்ைதக்கும்

பாக்குைவத்தா -ேபாய்வட்டில்
9
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நான்பட்ட தாைலயிேல
நற்பஞ்சு தான்படுமா?
ஏன்பட்டான் என்றுதான்
யா ேகட்டா !-ேதன்ேபாலும்
முதியவrன் மற்ெறாரு கைத
பாப்புைனவா

ஓ நாளில்

பாைவபல தந்து ெசன்ைன
ேபாய்ப்புலவ க் கீ யஎைனப்
ேபாக்கினா -மாப்பாைவ
இட்டெபட்டி ையச்ெசன்ைனச்
ெசட்டிகைட ஒன்றில்நான்
இட்டங்கு குந்தி
இருக்ைகயிேல-'விட்ேடேனா
பாரடா!' என்ெறாருவன்
ெசட்டிேமல் பாய்ைகயிேல,
'ஆரடா ந9! ெயன்(று)
அதட்டிநான்-ந9ேராைடக்(கு)
உள்ேள விழவுைதத்ேதன்
ஓ ைக முறிந்தவனும்
ெவள்ளம்ேபால் த9யைரெயன்
ேமல்விட்டான்-துள்ளிநான்
ஓட்டம் பிடிக்ைகயிேல
ஓ ெசல்வாக் குள்ளவரும்
ந9ட்டும்என் கம்பி
நிறுத்திநிைல-ேகட்ைகயிேல,
ெபால்லாதா

கூட்டம்

புைடசூழக் கண்டஅவ ,
எல்லாரும் ஊ ச்சா
வடிவருவ 9 -நில்லாத9 ;
என்றுைரத்தா ! த9யவ கள்
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எல்ேலாரும் மைறந்தா ;
அன்ேற விைனமுடித்ேதன்
ெசன்ைனயி-னின்றகன்ேறன்.
மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சி
ஆரும் அறியாமல்
அன்பான நண்பைரநான்
சாரும் கடல்தாண்டிச்
ைசேகானில்-ேசரும்வணம்
ெசய்யஒரு கட்டுமரம்
ெசன்ேறறி ேனன்கப்பல்
ைகெயட்டும் எல்ைலையநான்
காணுைகயில்-எய்தும்
உளவறிந்து த9ய சில
ந9ராவி ஓடம்
மளமெளன ஓட்டி
வருதல்-ெதளிவுபடக்
காணாத் ெதாைலவினிேல
கட்டுமரத் ைதவிெடன்ேறன்.
ஊேணா உறக்கேமா
ஒன்றுமின்றிக்-ேகாணாமல்
நட்ட நடுக்கடலில்
ஒ்றைரநாள் நான்கழித்ேத
எட்டு மணிஇரவில்
என் வட்ைடக்-கிட்டிேனன்
9
மற்றும் ஒரு நற்ெசய்தி
நாடுெதாழும் ஊழியைர
நான்காக்க ஓ வட்டு
9
மாடியில்நின் ேறகுதித்து
மான்ேபாலும்-ஓடிேனன்
ஐயாயிர மக்கட்(கு)
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ஆம்உrைம காக்கநான்
ெபாய்ய

தைமெயதி த்த

ேபாெதன்ைனப்-ெபாய்வழக்கால்
ேச த்த சிைறஎனக்ேகா
ெதன்றல்வரும் ேசாைலயன்ேறா!
சீ த்தித் தமிழ க்குத்
த9ைமவரப்-பா த்திேரன்!
மாயும்உயி

என்றால்,

மருளாத காைளநான்!
ஆயினும் என்ெசய்ைக
அைனத்ைதயுேம-த9யவழிச்
ெசல்லாது நாளும்
திருத்தமுறக் காத்த,பா
வல்லாைர நானும்
மறப்பேத-இல்ைல!
இளைமப் பருவேமா
எச்ெசயலும் ெசய்யும்
இளைம அறிேவா(டு)
இையந்தால்-விைளவெதலாம்
நாட்டுக்கு நன்ேறயாம்
நாட்கள் விைரந்ேதாடும்
ேகட்டுக்கா ளாகாமல்
கீ ழ்ைமயின்றி-நாட்டெமாடும்
அன்பு மலிய
அைனத்துயி க்கும் ெதாண்டுெசய்தால்
இன்பம் மலியும்!
இதுவன்ேறா-என்றும்
மறவாமல் மக்கள்
ெசயத்தக்க ெதன்றா !
"துறவாமல் இன்பமுண்ேடா
ெசால்க-அறப்ெபrயீ "
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என்றுைரத்தா

மாவரச ,

இன்னும்உைரப் பா கிழவ :
"நன்றுைரத்த9

அத்துறைவ

நான்ேவண்ேடன்-என்றுேம,
இல்லறேம நல்லறம்
தாேன தனித்தின்பம்
ெகாள்ளத் தகுேமா?நல்
ேதனிதழாள் இன்றிஒரு
ேசய்க்கின்பம்-ஆனதுண்ேடா?
ஞாலத் ெதாட பினால்
நல்லின்பம் காணலன்றி
ஞாலத்துறவில் இன்பம்
நண்ணுவதும்-ஏலுேமா?
"உற்றாைர யான்ேவண்ேடன்
ஊ ேவண்ேடன் ேப ேவண்ேடன்
கற்றாைர யான்ேவண்ேடன்
கண்இனிக்கப்-ெபற்ெறடுத்த
தாய்தந்ைத ேவண்ேடன்
தமிழ்ேவண்ேடன் தாய்நாட்டின்
ஓய்வு தவி க்கும்
உரன் ேவண்ேடன்-ேதய்வுற்ேற
கண்மூக்கு வாய்உடம்பு
காெதன்னும் ஐந்து
ஒண்வாயில் சாத்தி
உளம்மாய்ந்து-வண்ணவுடல்
ேபறிழத்தல் ேபrன்பம்
அ·ேதான்ேற ேவண்டு"ெமன்று
கூறிடுவா

கூறுவேத

அல்லாமல்-ேவறுபயன்
கண்டாேரா அன்னவ தாம்
'காட்டுவிேரா' என்றுைரத்தால்,
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'கண்டவ
விண்டவ

விண்டில
கண்டில '

என்று ெமாழிந்ேத
இைலச்ேசாற்றில் பூசனிக்காய்
நன்று மைறக்க
நனிமுயல்வ -இன்றுபல
ஆச்சிரமம்
ஆச்சிரமப் ேபரால்
அறவிடுதி கண்டுநல்ல
ேபச்சியம்பிச் ெசாத்ைதப்
ெபருக்கிேய-ேபாய்ச்ெசல்வ
கூட்டம் ெபருக்கிக்
குடித்தனத்ைத ேமல்வள த்தா
ஈட்டும் ெபாருளுக்(கு)
இருபதுேப -ஏட்டாள !
ேதாட்டங்கள் ெகாத்துதற்குத்
ெதாண்ணூறு ேப ,கறைவ
மாட்டுக்கு நல்ல
மருத்துவநூல்-காட்டிேவா
பத்துப்ேப , காதற்
பழங்கள் கடற்கைரயில்
ஒத்துப்ேபாய் ெநஞ்சம்
உவந்தளித்த-ெதாத்துகிளிப்

பிள்ைளக்குப் ேப ைவக்க
நாைலந்து ேப ,அதைன
உள்ளுளவாய் விற்றுவர
ஒன்பதுேப -ெவள்ைளநிற
மின்ைன வணங்க
இருபதுேப

மின்ைனயுயி க்(கு)

அன்ைன எனச்ெசால்ல
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ஐம்பதுேப -தன்ைனத்
திருமால் பிறப்ெபன்று
த9ட்ட, நூல் விற்க
வருவாய் விழுக்காடு
வாங்க-ஒருநrயா ,
வட்டிலுறும்
9
அந்நrக்கும்
ெபாய்புரட்டு ேவைலக்ேகா
ஆட்டுக்கண் ணன்ேசய்
அவெனாருவன்-நாட்டில்
துறேவான் அறவ(டு)
9
இ·ெதான்றுமற் ெறான்று;
மைலயடியில் துறவு
நிறத்ைத நிைலநிறுத்த
வந்த-ெவறியன்
ஒருவன் மைலயடியில்
ஊரா

விழிக்குத்

ெதrயும் இடந்ேதடிச்
ெசன்று-ெபrதாக
வடைமத்த
9
தாேலதன்
வட்ைடத்
9
துறந்தவனாய்க்
கூடிந்த ெமய்ெயன்றும்
கூட்டில்புள்-ஓடுமுயி
ெபான்றாத உண்ைமயிைல
ேபாயழியும்! ேபாயழியும்!!
என்றும், இளைம
புனற்குமிழி-ெபான்ேனா
புனல்திைர, யாக்ைக
புனெலழுத்ேத என்றும்
அைனத்துலகும் ெபாய்ெயன்றும்
ஆன்மா-எனும் ஒன்ேற
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ெமய், அதனால் ெமய்யுண தல்
ேவண்டுெமன்றும், அவ்வுண ைவ
ஐயம் திrபின்றி
ஐய

உண்ணச்-ெசய்கின்ற

என்றன் அறவிடுதி
ஏற்படுத்தி ைவக்குெமன்றும்,
என்றும் உதவா(து)
இருந்தபழம்-ெபான்ெபாருைள
இங்ேககுவிப் பீ என்றும்
என்தம்பி வாrப்ேபாய்
அங்ேக குவிக்கட்டும்
அச்ெசயலால்-தங்கிடும்நும்
பற்றுக்கள் ேபாம்என்றும்,
பற்ேறபற் றுக்ேகாடாய்
உற்று வரும்பிறவி
ஓடுெமன்றும்,- புற்ைகக்குப்
ேபாரடித்து மக்கள்
புழுவாய்த் துடிக்ைகயிலும்
ஊரடித்துத் தின்னும்
உளவுதைன-யாரrவா ?
நாட்டுக்குத் ெதாண்டு
இந்த ெநறிகள்எலாம்
யா க்கு நலம்விைளக்கும்?
கந்ைதக்கும், கண்ணுறங்கக்
கூைரக்கும்-அந்ேதா
ெதாழில்ேவண்டு வா க்குத்
ெதாழிலில்ைல; கல்வி
எழில்ேவண்டு வா கள்
எவ க்கும்-கழகமுண்ேடா?
கல்வித் துைறக்குத்தான்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

காசிைலயாம்! ெசந்தமிழ்நற்
ெசல்விக் குrைமச்
ெசயலுண்டா?-'எல்லாரும்
ஒன்'ெறன்னும் எண்ணம்
உயரவில்ைல! ஒற்றுைமதான்
நன்ெறன்னும் எண்ணம்
நடப்பதுேவா?-இன்று
ெபருநிலத்தில் நற்றமிழ
வாழ்வு பிறரால்
அருவருக்க லானெதனக்
கண்டும்-திருநாட்டில்
சாய்பாபா வாற்ெபாருைளத்
தட்டிப் பறிப்பதுவும்
ேமய்பாபா ஏய்க்கின்ற
ெமய்வழியின்-வாய்வலியும்
பன்னும் இைவேபால்
பலப்பலவும் அன்பேர!
உன்னுங்கால் அந்ேதா!
உருகாேதா-கல்ெநஞ்சம்?
எந்த ெநறிபற்றி
யாம்ஒழுகல் ேவண்டுெமனில்,
அந்த முைறைய
அைறகின்ேறன்-அந்தமுைற
எல்லா க்கும் ஒத்துவரும்
ஏமாற்றம் ஒன்றுமில்ைல
ெசல்வம் அதனால்
ெசழித்துவரும்-கல்வி
அைனவ க்கும் உண்டாகும்
அல்லல் ஒழியும்
தனிநலம்ேபாம்! இன்பேம
சாரும்-இனிதாக
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இவ்வுலக நன்ைமக்ேக
யான்வாழ்கின் ேறன்என்ேற
ஒவ்ெவாருவ ரும்கருதி
உண்ைமயாய்-எவ்ெவவ க்கும்
கல்விையக் கட்டாயத்
தால்நல்கி யாவ க்கும்
நல்லுடைல ஓம்ப
நனியுைழத்தால்-அல்லலுண்ேடா?
ஓம்புதல் ேவண்டும்
ஒழுக்கம்; அழுக்காறு
நாம்ெபறுதல் நாட்ைட
இழித்தேல-ஆம்! ெபாய்யா?
மக்களிைடத் தாழ்வுய வு
மாட்டாைம ேவண்டும்ந9ள்
ெபாய்க்கைதயில் ெபால்லா
மடைமயிேல-புக்குப்
பிற க்கடிைம யுற்றும்
ெபருவயிறு காத்தல்
அறக்ெகாடிெதன் றாய்ந்தைமதல்
ேவண்டும்-சிறக்கப்
பைடப்பயிற்சி, நல்ல
பயனைடயும் ஆற்றல்,
தைடப்பாடில் லாெதய்தில்
சாலும்!-நைடவலியாய்
ைவயம் அறிதல்
மறிகடைல வானத்ைத
ஐயம் அகல
அளந்திடுதல்-உய்யும்வணம்
பல்கைலயும் ெபற்ேற
இளைமப் பருவத்தின்
மல்குசீ

வாய்ப்புறுதல்

ேவண்டும்பின்-நில்லாத
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காதல் வாழ்க்ைக
உள்ளம் கவ ந்தாளின்
உள்ளத்ைதத் தான்கவ ந்து
ெவள்ளத்தில் ெவள்ளம்
கலந்தெதன-விள்ளும்நிைல
கண்டு மணம்புrதல்
ேவண்டும் கடிமணமும்
பண்ைட மணெமன்றும்
பா ப்பாைனக்-ெகாண்ட
அடிைம மணெமன்றும்
ெசால்லும் அைனத்தும்
கடிந்து பதிவுமணம்
காணல்-கடனாகும்
அன்பால் அவளும்
அவனும் ஒருமித்தால்
து ன்பமவ ளுக்ெகன்னில்
துன்புறுவான்-துன்பம்
அவனுக்ெகனில் அவளும்
அவ்வாேற; இந்தச்
சுைவமிக்க வாழ்ைவத்தான்
தூேயா -நைவயற்ற
காதல்வாழ் ெவன்று
கழறினா ; அக்காதல்
சாதல் வைரக்கும்
தைழத்ேதாங்கும்-காதல்
உைடயா தம் வாழ்வில்
உளம்ேவறு பட்டால்
மடவா

பிறைன

மணக்க-விடேவண்டும்
ஆடவனும் ேவேறா
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அணங்ைக மணக்கலாம்
கூடும்மண மக்கள்
ெகாளத்தக்க-ந9டுநலம்
என்னெவனில், இல்லறத்ைதச்
ெசய்தின்பம் எய்துவதாம்!
மக்கட் ேபறு
நன்மக்கட் ேபறுபற்றி
நானுைரப்ப-ெதான்றுண்டாம்
ஈண்டுக் குழந்ைதகள்தாம்
எண்மிகுத்துப் ேபாகாமல்
ேவண்டும் அளேவ
விைளத்து,ேமல்-ேவண்டாக்கால்
ேச க்ைக ஒழித்துக்
கருத்தைட ேயனும்ெசய்க
ேபாக்கரேநாய் ெகாண்டால்
இருவரும்-யாக்ைக
ஒருமித்தால் ஐயேகா!
உண்டாகும் பிள்ைள
இருநிலத்துக் ெகன்னநலம்
ெசய்யும்-அருைமத்
பிற

நலம்

தைலவன் தைலவிய கள்
தங்கள் குடும்ப
அைலந9ங் கியபின்
அயலா -நிைலதன்ைன
நாடலாம் என்னாமல்
நானிலத்தின் நன்ைமக்குப்
பாடு படேவண்டும்
எப்ேபாதும்-நாேடா
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ஒருத9ைம கண்டால்
ஒதுங்கி நிற்றல்த9 ைம;
எருதுேமல்ஈ ெமாய்த்த
ேபாது-ெபருவால்
சுழற்றுவதால் துன்பம்
ெதாைலயுமா?-ஈக்கள்
புழுக்குமிடம் தூய்தாகிப்
ேபாகுமா?-இழுக்ெகான்று
காணில் நமக்ெகன்ன
என்னாமல் கண்டஅதன்
ஆணிேவ

கல்லி

அழகுலைகப்-ேபணுவதில்
ேநருற்ற துன்பெமலாம்
இன்பம்! கவைலயின்றிச்
ேசருவான் இன்பெமலாம்
துன்பெமன்க!-ேநrல்
வறியா க்ெகான் ற9ந்தால்தன்
ெநஞ்சில்வரு மின்பம்
அறியா திரான்எவனும்
அன்ேறா?-ெவறிெகாள்
வலியாரால் வாடும்
எளியாrன் சா பில்
புலியாகிப் ேபா ெதாடுக்கும்
ேபாதில்-வலிேயா கள்
எய்யும்ேகாற் புண்ணும்
இனிதாகும் அவ்ெவளியா
உய்ய உைழத்ததைனத்
தானிைனத்தால்-ைவயத்ேத
தன்னலத்ைத ந9த்தும்
பிற நலேம தான்நிைனத்தும்
என்றும் உைழப்பா க்(கு)
இடrைழப்ேபான்!-அன்ேறா

RangaRakes

tamilnavarasam.com

நடப்பா

அடியில்

நசுங்கும் புழுப்ேபால்
துடிப்பாேன ெதால்லுலகி
ேனாரால்-இடமகன்ற
ைவயத்து நன்ைமக்ேக
வாழ்ெவன் றுண ந்தவேன
ெசய்யும் ெதாழிலில்
திறம்காண்பான்-ஐயம்
அகலும்; அறிவில்
உய ந்திடுவான் அன்ேனான்
புகலும்அைனத் துள்ளும்
புதுைம-திகழுமன்ேறா?
சாதலின் இன்னாத
தில்ைலெயன்று சாற்றிடினும்
ஏதும்அவன் சாகுங்கால்
இன்பேம!-சாதல்
வருங்கால் சிrப்பான்
ெபாதுவுக்ேக வாழ்வான்
ெபாதுமக்கள் வாழ்த்தும்
ெபறுவான்-ஒருநிலவு
வானின் உடுக்களிைட
வாழ்தல்ேபால்-அன்ேனாrன்
ஊனுடம்பு த9 ந்தாலும்
உற்றபுகழ்-ேமனி,
விழிேதாறும் ேமலாrன்
ெநஞ்சுெதாறும் என்றும்
அழியாதன் ேறாேமலும்
ஐயா-ெமாழிேவன்
'அறத்தால் வருவேத
இன்பம்'என் றான்ேறா
குறித்தா ; குறிப்பறிக;
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ேமலும்-திறத்தால்
'தவம்ெசய்வா

தம்கருமம்

ெசய்வா ' எனேவ
அவேர உைரத்தா
அறிக!-எவரும்
தைமக்காக்க! தம்குடும்பம்
காக்க! உலைகத்
தம என்று தாமுைழக்க
ேவண்டும்-அைமவான
இன்பம் அதுதான்
'இறப்புக்கும் அப்பாேல
ஒன்றுமில்ைல' என்ப
துண ந்திடுக-அன்றுமுதல்
இன்றுவைரக்கும் ெபrேயா
ெசத்தவ கள் எய்துவதாய்ச்
ெசான்னவற்றுள் ஒன்ைறயன்று
தூற்றுவன-அன்றியும்
சாக்காடு ெநடுந்தூக்கம்
சாக்காடு ேபrன்பம்
என்றுநான் சாற்றிடுேவன்
தூக்கம் ெகடைலத்
துய என்பீ -வாய்க்கும்நல்
தூக்கத்ைத இன்பெமன்ற9
அன்ேறா? ெநடுந்தூக்கம்
சாக்காடு இன்பம்" என்றா .
அறுசீ

விருத்தம்

தைலவி கூடத்துப் ேபச்சு
மாவர ேசாடிவ் வாறு
வயதானா

ேபசும் ேபாது

கூவர சான இல்லக்
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குயிலினாள் கூடந் தன்னில்
பாவர சான தன்வாய்ப்
ைபந்தமிழ் பைடத்தி ருந்தாள்
ஆ!அr ெதன்று காதால்
மல க்குழல் அைதஉண் கின்றாள்.
"ெபண்கட்குக் கல்வி ேவண்டும்
குடித்தனம் ேபணு தற்ேக!
ெபண்கட்குக் கல்வி ேவண்டும்
மக்கைளப் ேபணுதற்ேக!
ெபண்கட்குக் கல்வி ேவண்டும்
உலகிைனப் ேபணுதற்ேக!
ெபண்கட்குக் கல்வி ேவண்டும்
கல்விையப் ேபணுதற்ேக!
கல்வியில் லாத ெபண்கள்
கள நிலம்; அந் நிலத்தில்
புல்விைளந் திடலாம்; நல்ல
புதல்வ கள் விைளதல் இல்ைல!
கல்விைய உைடய ெபண்கள்
திருந்திய கழனி; அங்ேக
நல்லறி வுைடய மக்கள்
விைளவது நவில ேவாநான்?
வானூ தி ெசலுத்தல் ைவய
மாக்கடல் முழுத ளத்தல்
ஆனஎச் ெசயலும் ஆண்ெபண்
அைனவ க்கும் ெபாதுேவ! இன்று
நானிலம் ஆட வ கள்
ஆைணயால் நலிவ ைடந்து
ேபானதால் ெபண்க ளுக்கு
விடுதைல ேபான தன்ேறா!
இந்நாளில் ெபண்கட் ெகல்லாம்
ஏற்பட்ட பணிைய நன்கு
ெபான்ேனேபால் ஒருைக யாலும்
விடுதைல பூணும் ெசய்ைக
இன்ெனாரு மல க்ைக யாலும்
இயற்றுக! கல்வி இல்லா
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மின்னாைள வாழ்வில் என்றும்
மின்னாள் என்ேற உைரப்ேபன்.
சைமப்பதும் வட்டு
9
ேவைல
சலிப்பின்றிச் ெசயலும் ெபண்கள்
தமக்ேகஆம் என்று கூறல்
சrயில்ைல; ஆட வ கள்
நமக்கும்அப் பணிகள் ஏற்கும்
என்ெறண்ணும் நன்னாள் காண்ேபாம்!
சைமப்பது தாழ்வா? இன்பம்
சைமக்கின்றா

சைமயல் ெசய்வா !

உணவிைன ஆக்கல் மக்கட்(கு)
உயி ஆக்கல் அன்ேறா? வாழ்வு
பணத்தினால் அன்று; வில்வாட்
பைடயினால் காண்ப தன்று;
தணலிைன அடுப்பில் இட்டுத்
தாழியில் சுைவைய இட்ேட
அணித்திருந் திட்டா

உள்ளத்(து)

அன்பிட்ட உணவால் வாழ்ேவாம்.
சைமப்பது ெபண்க ளுக்குத்
தவி க்ெகாணாக் கடைம என்றும்,
சைமத்திடும் ெதாழிேலா, நல்ல
தாய்மா க்ேக தக்க ெதன்றும்,
தமிழ்த்திரு நாடு தன்னில்
இருக்குேமா

சட்டந் தன்ைன

இைமப்ேபாதில் ந9க்க ேவண்டில்
ெபண்கல்வி ேவண்டும் யாண்டும்.
சைமயலில் புதுைம
சைமயலில் புதுைம ேவண்டும்
சைமயல்நூல் வள ச்சி ேவண்டும்
சைமயற்குக் "கல்வி இல்லம்"
அைமந்திட ேவண்டும் யாண்டும்;
அைமவிலாக் குடும்பத் துள்ளும்
அகத்தினில் மகிழ்ச்சி ேவண்டில்
சைமயலில் திறைம ேவண்டும்
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சாக்காடும் தைலகாட் டாேத!
ெகட்டுடல் வருந்து ேவா கள்
சைமக்கும்நற் ேகள்வி ெபற்றால்
கட்டுடல் ெபற்று வாழ்வா !
கல்விக்கும், ஒழுக்கத் திற்கும்
பட்டுள பாட்டி னின்று
விடுதைல படுவ தற்கும்
கட்டாயம் சைமக்கும் ஆற்றல்
காணுதல் ேவண்டும் நாேம.
வறுைமயும் ெதrவ துண்ேடா
சைமயலில் வல்லா

இல்லில்?

நறுெநய்யும் பாலும் ேதனும்
நனியுள்ள இல்லத் துள்ளும்
கறிசைமத் திடக்கல் லாதா
வறியராய்க் கலங்கு வா கள்!
குறுகிய ெசலவில் இன்பம்
குவிப்பா கள் சைமயல் வல்லா !
வறாப்பு
9
வாழ்வு தன்ைன
ேமற்ெகாண்டா

என்றால் அன்னா

ேசாறாக்கி கறிகள் ஆக்கிச்
சுைவஆக்கக் கற்றதால்ஆம்!
ேசறாக்கிக் குடித்த னத்ைதத்
த9 த்தா கள் என்றால் தாறு
மாறாக்கிக் கறிைய எல்லாம்
மண்ணாக்கும் மடைம யால்ஆம்.
இைலயினில் திறத்தால் இட்ட
சுைவயுள்ள கறியும் ேசாறும்
கைலயினில் உய த்தும் நாட்ைடக்
கட்டுக்கள் ேபாக்கும்! ைவய
நிைலயிைன உய த்தும் இந்த
நிைனவுதான் உண்டா நம்பால்?
ெதாைலயாதா அய வு? நல்ல
சுைவயுண

ெவந்நாள் ேதான்றும்?"

விருந்து வந்தவள் தன் நிைல கூறுவாள்
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என்றனள் தைலவி! அந்த
எழில்மல க் குழலி ெசால்வாள்;
"நன்றாகச் ெசான்ன 9

அம்மா

நம்வட்டின்
9
ெசய்தி ேகட்பீ ;
'இன்ெறன்ன கறிதான் ெசய்ய?'
என்றுநான் அவைரக் ேகட்ேபன்;
நின்றவ

எைனேய ேநாக்கி

'ேநற்ெறன்ன கறிகள்?' என்பா !
'பருப்பும் வாைழக்காய் தானும்
குழம்பிட்ேடன் உருைளப் பற்ைறப்
ெபாrத்திட்ேடன்' என்றால், அன்னா
புகலுவா

ெவறுப்பி ேனாடு

'பருப்பும்ந9ள் முருங்ைகக் காயும்
குழம்பிட்டுக் கருைணப் பற்ைறப்
ெபாrப்பாய்ந9 ' என்று கூறிப்
ேபாய்விடு வா ேவ ைலக்ேக.
கீ ைரத் தண்டுக் குழம்பு
ேமற்படி கீ ைர ைநயல்
ேமாருந்தான் உண்டு நாளும்
மிளகுந9

முடுக உண்டு;

யாைரத்தான் ேகட்க ேவண்டும்
இைவகேள ஏறி ஆடும்
ஊருள்ள இராட்டி னம்ேபால்
சுற்றிடும் ஒவ்ேவா
முைறயிேலா

நாளும்!

புதுைம இல்ைல;

முற்றிலும் பைழய பாைத!
குைறவான உணேவ உண்டு
குைறவான வாழ்நாள் உற்று
நிைறவான வாழ்க்ைக தன்ைன
நடத்துவ தாய்நிைனத்து
மைறவேத நம்ம ேனாrன்
வழக்கமா யிற்றம் மாேவ!
சைமயல்முன் ேனற்ற மின்றித்
தாழ்தற்கு நமது நாட்டில்
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சமயமும் சாதி என்ற
சழக்கும்கா ரணம்என ேபன்நான்;
அைமவுறும் ெசட்டி வட்டில்
9
அயலவன் உண்பதில்ைல;
தைமஉய

ெவன்பான் நாய்க்கன்;

முதலிந9 தாழ்ந்ேதான் என்பான்.
ஒருவட்டின்
9
உணைவ மற்றும்
ஒருவட்டா
9

அறியா

அன்ேறா?

ெபருநாட்டில் சைமயற் பாங்கில்
முன்ேனற்றம் ெபறுதல் யாங்ஙன்?
ெதrந்தஓ

மிளகு ந9rல்

ெசய்முைற பன்னூ றாகும்!
இருவட்டில்
9
ஒேர துவட்டல்
எrெவான்று புைகச்சல் ஒன்று!
ஆக்கிடும் கறிகட் குள்ள
ெபய களும், அவர வ கள்
ேபாக்ைகப்ேபால் மாறு ெகாள்ளும்
புளிக்கறி குழம்பு சாம்பா ,
ேதக்காணம் என்பா

ஒன்ேற!

அப்பளம் அதைனச் சில்ேலா
பாழ்க்கப் பப்படம் என்பா கள்
பா ப்பான் அப்பளாம் என்கின்றான்.
கல்வி
அம்ைமயீ

ெசான்ன வண்ணம்

அைனத்துக்கும் கல்வி ேவண்டும்!
ெசம்ைமயிற் ெபாருள்ஒவ் ெவான்றின்
பண்புகள் ெதrதல் ேவண்டும்!
இம்மக்கள் தமக்குள் ேமேலா
இழிந்தவ

என்னும் த9ைம

எம்மட்டில் ேபாேமா, நன்ைம
அம்மட்டில் இங்குண் டாகும்".
என்றனள் விருந்து வந்த
மல க்குழல் என்பாள்! அங்கு
நன்றுபூ வரச ந9ழல்
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நடுவினில் நைகமுத் ேதாடு
நின்றுநா வரசன் என்னும்
இைளயவன் நிகழ்த்து கின்றான்;
ெசன்றுநாம் அைதயும் ேகட்ேபாம்
தமிழ்த்ேதனும் ெதவிட்டல் உண்ேடா?
நாவரசன் நைகமுத்து உைரயாடல்
அகவல்
ஆளிழுக் கின்ற அழகிய வண்டி
இந்த வூrல் இருப்பதும், நமது
வில்லிய னூrல் இல்லா திருப்பதும்
ஏன்அக் காஎன இைளேயான் ேகட்டான்.
நைகமுத்து
நைகமுத் ெதன்பவள் நைகத்துக் கூறுவாள்:
"கல்வி தன்னிலும் ெசல்வந் தன்னிலும்
ெதால்லுல ேகா பால் ெதாைலயா திருந்திடும்
ஏற்றத் தாழ்ேவ இதற்குக் காரணம்;
இழுப்பவன் வறியவன்! ஏறிேனான் ெசல்வன்!
இருவரும் ஒருநிைல எய்தும் நாளில்
ஆைளஆள் இழுத்தல் அகலும்; அந்நாளில்
தன்னி ேலாடிகள் தகுவிலங் கிழுப்பைவ
என்னும் வண்டிகள் எவைரயும் இழுக்கும்."
இழுப்பு வண்டி
"அழகிய வண்டி அழகிய வண்டி
நிழல்ேவண்டு மாயின் நிமி த்துவ
ேவண்டாப் ேபாது விடுவ

மூடிைய;

பின்புறம்!

காைலத் ெதாங்கவிட்டு ேமலுட் காரலாம்!
இதுநம் மூrல் எப்ேபா துவரும்?
அதில்நாம் எப்ேபா தம ந்து ெசல்ேவாம்?"
என்று பிள்ைள இயம்பி நின்றான்.
"நம்மூ

சிற்றூ

நமக்ெகன் பயன்படும்?

ெபாதுமக் கள்தம் ேபாக்கு வரவுகள்
இங்கு மிகுதி; ஏதுநம் மூrல்?
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ஆயினும் வண்பகட்
9
டாள

கூட்டம்

ெபருகிடில் நம்மூ த் ெதருவிலும் நுைழயும்!"
என்றாள் அன்றல

கின்றபூ முகத்தாள்.

பகட்டு
"பகட்டா ள கள் பலேப

எப்ேபா(து)

ஏற்படு வா கள்" என்றான் இைளேயான்.
"ெசல்வம் இல்லா
அழேக இல்லா

ெசல்வ

அழகிய

ேபாலவும்
ேபாலவும்

காட்டிக் ெகாள்ளக் கருதும் நிைலைம
ஏற்படும் நாளில் ஏற்படு வா கள்."
என்று கூறினாள் இளநைக முகத்தினாள்.
"அந்நிைல எப்ேபா தைதயுைர" என்றான்.
"வஞ்சமும் ெபாய்யும் வள ந்தால்" என்றாள்.
அழகிய வஞ்சமும் ேவண்டாம்
பைழயஊ

நன்ெறனப் பக ந்தான் பிள்ைளேய.

தைலவி பள்ளிக்குச் ெசன்ற பிள்ைளகைள எதி பா த்தாள்
ப·ெறாைட ெவண்பா
ெசங்கதிைர ேமற்குத் திைசயனுப்பி மாணவ கள்
ெபாங்கு மகிழ்ச்சியினால் வடுவரும்
9
ேபாதாக
வட்டுக்
9
குறட்டில்நின்ற நற்றைலவி ேவல்விழிகள்
பாட்ைடயிேல பாய்ச்சிப் பழம்நிக த்த தன்மக்கள்
ஏனின்னும் வாரா திருக்கின்றா

என்ெறண்ணித்

ேதனிதழும் சிற்றிைடயும் ஆடா தைசயாது
அன்ைன மகிழ்ச்சி
நின்றாள்; சிrத்தாள்; நிைல ெபய ந்தாள்; கானத்து
மன்றாடும் மாமயிலாள் "வாr " என அைழத்தாள்.
உள்ளம் பூrத்தாள் உயிேரா வியங்கள்நிக
பிள்ைளகள் வந்தா கள் ேபச்ேசாடும் பாட்ேடாடும்!
வட்டாரும்
9
விருந்தினரும்
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வடு
9 மல க்காடு; விருந்தினரும் வட்டாரும்
9
பாடுகளி வண்டுகள்தாம்; பா க்கத் தகும்காட்சி!
எல்லாரும் ஒன்றாய் இருந்து மகிழ்ந்துள்ளம்
வல்லா

இலக்கியத்ைத வாr அருந்துதல்ேபால்

சிற்றுணவுண் கின்றா கள் தித்திக்கும் ந9 பருகி
முற்றத்தில் ைகயலம்பி முன்விrத்த பாய்நிைறயச்
ெசன்றம ந்தா ! மூத்தா

அைடகாய் சிவக்கேவ

ெமன்றிருந்தா ! நல்லிைளஞ

ேமேலாrன் வாய்பா த்து

ெமாய்த்திருந்தா ! வட்டில்
9
விருந்துவந்த மூத்தவேரா
"ைவத்துள்ள 9 ேரஅந்த மாணிக்கப் ெபாட்டணத்ைதக்
ெகாட்டிக் குவித்திடவும் மாட்டீேரா இப்ேபாது!
கட்டாணி முத்தங்கள் காட்சிதர மாட்டாேவா!
பாட்ெடான்று தின்னப் பழெமான்று தாrேரா!
ேகட்கின்ேறன் கண்களல்ல! பச்ைசக் கிளிகளல்ல!
வட்டின்
9
தைலப்பிள்ளாய் ேவடப்பா பாடப்பா
வாட்டுளத்தில் இன்பத்ைத வாரப்பா" என்றுைரக்க
ெமத்த மகிழ்ச்சியுடன் ேவடப்பன் பாடுவதாய்
ஒத்துத் துவங்கினான் ஒன்று:
ேவடப்பன்
திரவிடம் நமது நாடு-நல்ல
திரவிடம் நமது ேபச்சு!
திரவிட

நாம் என்று களித்ேதாம்!

திரவிட

வாழ்வினில் துளி த்ேதாம்!

உைரயிலும் எழுத்திலும் ெசயலிலும் பிறrன்
உருவிைன முழுைமயும் ஒழித்ேதாம்!
ெசத்தபின் தன்புகழ் ஒன்ேற
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சிறந்திட ேவண்டுதல் கருதி
ஒத்தவ

அைனவரும் எனச்ெசயல் ெசய்யும்

உய திர விடrன் குருதி!
மாவரச
ேவடன் தமிழ்க்கண்ணி வசி
9 நமதுளமாம்
மாடப் புறாைவ மடக்கிக் கவ ந்ததற்கு
நன்றி எனவுைரத்தா

மாவரச . நற்றைலவி

ஒன்றுபா ெடன்றாள் உவந்து:
நைகமுத்து
கைலயினிற் ெபண்ேண இலகு-பல்
கைலயினிற் ெபண்ேண இலகு!
நிைலயினில் உயர ேவண்டும் ெபண்ணுலகு!
மைலவிளக் காகுதல் ேவண்டும்! ந9
மைலவிளக் காகுதல் ேவண்டும்!£
புலைமெகாள் கீ ழ்நிைல தைனயுலகு தாண்டும்!
என்று நைகமுத்தாள் பாடினாள்! என்ன இன்பம்
என்று மகிழ்ந்தாள் எழிற்றைலவி! மற்ற
இைளயா

தைலக்ெகான் றியம்பிடுவா , யாரும்

கைளயாது காதுெகாடுத் தா
ெதன்ைன
அறுசீ

விருத்தம்

நாவரசு
தைலவிrத்தாய் உடல்இைளத்தாய் ஒற்ைறக்கா லால்நின்றாய் தமிழ்நாட் டா க்குக்
குைலவிrத்துத் ேதங்காயும் குளிrளந9 ரும்கூைரப் ெபாருளும் தந்தாய்
கைலவிrத்த நல்லா கள் தாம்பசித்தும், பிற பசிையத் தவி ப்ப தற்ேக
இைலவிrத்துச் ேசாறிடுவா

என்பதற்ேகா

எடுத்துக்காட் டானாய் ெதங்ேக!

பைன
வட்டுப்பிள்ைள(க)
9
ஊ ஏrக் கைரதனிேல என்னிளைமப்
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பருவத்தில் இட்ட ெகாட்ைட
ந9ேரதும் காப்ேபதும் ேகளாமல்
ந9ண்டுய ந்து பல்லாண் டின்பின்
வாராய்என் ெறைனஓைல விசிறியினால்
வரேவற்று நுங்கும் சாறும்
சீராகத் தந்தெதனில், பைனேபாலும்
நட்புமுைற ெதrந்தா ருண்ேடா?
மா
வட்டுப்பிள்ைள(உ)
9
காணிக்குப் புறத்ேதஓ

பதிவிட்ட

மாநட்டுக் கண்கா ணித்துக்
ேகணித்தண் ண 9 விடுத்ேதன் பின்நாளில்
அதன்நிழலின் கீ ழ்இ ருந்ேதன்
மாணிக்க மாம்பழந்தான் மரகதத்தின்
இைலக்காம்பில் ஊஞ்ச லாடச்
ேசண்எட்டுக் ேகாெலடுத்ேதன் ைகப்பிடித்ேதன்
வாய்ைவத்ேதன் ேதன்ேதன் ேதேன.
பலா
நாவரசு
பால்மணக்கக் கிள்ளுகின்ற பச்ைசயிைல
தங்கக்காம் பட மி லா கள்
வான்மணக்க உய ந்தகிைள அட ந்தபலா
மரத்திற்சிற் றாைனக் குட்டி
ேபால்மணக்கும் பலாப்பழங்கள் அண்ணாந்த
ெபாழுதினிேல புதுைம ெகாள்ள
ேமல்மணக்கும் கிைளயினிேல, நடுமணக்கும்
ேவ க்குள்ளும் மணக்கும் நன்ேற.
மாதுைள
வட்டுப்பிள்ைள(க)
9
குவிப்புைடய விற்ேகால்ேபால் புதல்எடுத்த
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ேகாெடல்லாம் பூவும் பிஞ்சும்
உவப்பைடயச் ெசய்கின்ற மாதுைளயின்
உதவியிைன என்ன ெசால்ேவன்?
சிவப்புைடய மணிெபாறுக்கிச் ெசவ்வானின்
வண்ணத்துச் ெசம்பில் இட்டுச்
சுைவப்பா கள் எடுத்தண்டால் சுறுக்ெகன்று
தித்திக்கச் ெசய்த தன்ேறா!
வாைழ
வட்டுப்பிள்ைள(உ)
9
தாயடியில் கன்ெறடுத்துத் தைரயூன்றி
ந9 பாய்ச்சத் தளி த்த வாைழச்
ேசயடியில் காத்திருந்தால் ெதருத்திண்ைண
ேபாற்ெபrய இைலகள் ஈயும்;
காயடியில் ெபரும்பூவும் கறிக்கீ யும்;
கைடந்ெதடுத்த ெவண்ெண ேயாடும்
ஈயடித்ேதன் கலந்துருட்டிப் பழத்தின்நற்
குைலயீயும் இந்தா என்ேற.
களாச் ெசடி
நாவரசு
முட்கலப்பும் சிற்றிைலயும் ேகாணலுறு
சிறுதூறும் முடங்கி மண்ணின்
உட்புகுபூ நாகங்கள் ெமாய்த்திருத்தல்
ஒத்துபுதற் களாேவ ந9,ஏன்
ெவட்கமுற்று ெவண்மல ப்பல் ெவளித்ேதான்ற
நிற்கின்றாய் எளிய நண்டின்
கட்சிறிய கனிெயனினும் சுைவெபrது
சுைவெபrது கண்ேடா மன்ேறா!
ெகாய்யாப் பழம்
வட்டுப்பிள்ைள(க)
9
காட்டுமுயற் காதிைலயும், களியாைனத்
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துதிக்ைகஅடி மரமும் வானில்
ந9ட்டுகிைளக் ெகாய்யாதன் நிரல்தங்கத்
திரள்பழத்ைத நம்கண் ணுக்குக்
காட்டுகின்ற ேபாதுெகாய் யும்பழம்என்
ேபாம்ைகயில் ெகாய்து வாயில்
ேபாட்டுெமன்ற ேபாேதெகாய் யாப்பழெமன்
ேபாம்ெபாருளின் புதுைம கண்டீ !
அறுசீ

விருத்தம்

விருந்தின
வட்டின
9

மக்கள் தாமும்

மக்கள் தாமும்

ெபாருந்திடு கனிப்பாட் டுக்கள்
புகல,மா வரச
மருந்துேந

தாமும்

ெமாழிெகாள் நல்ல

மல க்குழல் அம்ைம யாரும்
திருந்திய தைலவி தானும்
ேதனாற்றில் உளம்கு ளித்தா .
மாவரச
தைலக்ெகான்று பாட எண்ணித்
ெதாடங்கின 9

உளம்த ைழத்ேத

கைலக்ெகான்றும் கணக்குக் ெகான்றும்
கழறிட ேந ந்த தன்ேறா!
இைலக்ெகான்றும் ைவத்த மற்ற
இன்சுைவக் கறிப ைடக்க
மைலக்கின்ற ேபாதும் அன்ேபா
வழங்குக என்று கூறும்.
'மல க்குழ லாளும் நானும்
கைடக்குப்ேபாய் வருதல் ேவண்டும்
விைலக்குள ெபாருள்கள் வாங்கி
விைரவினில் மீ ள்ேவாம்; வட்டுத்
9
தைலவைர, என்றன் அன்ைபக்
காணேவா தணியா ஆவல்
அைலத்தது ெநஞ்ேச' என்றா
மாவர சான நல்லா .
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நன்ெறன்று தைலவி ெசான்னாள்;
நாவர ெசன்னும் பிள்ைள
இன்ெறன்ைன உடன ைழத்துச்
ெசல்வ 9 கள் அப்பா என்றான்;
என்ெறன்றும் உன்வ ழக்கம்
இப்படி ெயன்று கூறிச்
ெசன்றன

ெபrயா ; ைபயன்

ெசன்றனன்; தாயும் ெசன்றாள்.
ேவடப்பன் தனிய ைறக்குள்
இலக்கியம் விரும்பிச் ெசன்றான்;
கூடத்தில் தம்பி தங்ைக
கைதேபசிக் ெகாண்டி ருந்தா ;
மாடத்ைத நைடைய மற்றும்
வாய்ப்புள்ள இடங்கள் தம்ைமச்
ேசாடித்து மணிவி ளக்கால்
ேசாறாக்கத் தைலவி ெசன்றாள்.
நறுமல க் குழலாள் இன்ப
நைகமுத்தாள் ஒருபு றத்தில்
சிறுவ பால் எழுது ேகாலும்
சிறுதாளும் ேகட்டுப் ெபற்று
நிைறமகிழ் ெநஞ்சு ெகாள்ள
நிைனேவாஓ

உருைவக் ெகாள்ள

உறுகைல அைனத்தின் ேமலாம்
ஓவியம் வைரந்தி ருந்தாள்.
எண்சீ

விருத்தம்

ேவடப்பன்
திறந்திருந்த சுவடியிேல ேவடப் பன்தன்
திறந்தவிழி ெசல்லவில்ைல; இதுவ ைரக்கும்
இறந்திருக்கும் மங்ைகயr ேலனும் மற்றும்
இனிப்பிறக்கும் மங்ைகயr ேலனும் அந்த
நிைறந்திருக்கும் அழகுநைக முத்தாள் ேபான்றாள்
இல்ைலெயன நிைனக்கின்ேறன்! ேபசும் ேபச்சால்
சிறந்திருக்கும் ெசந்தமிழ்க்கும் சிறப்ைபச் ெசய்தாள்
சிற்பத்திற் ெபரும்புரட்சி ெசயப் பிறந்தாள்.
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காணுதற்குக் கருவிேயா கயற்கண் இன்பக்
காட்சிதரும் ெபாருளன்ேறா! வழ்ந்தா
9

வாழ்ைவப்

பூணுதற்ேக இதேழாரப் புன்ன ைகதான்!
பூவாத புதுக்காதல் பூக்க ேநாக்கி
ஆணினத்ைதக் கவ கின்றாள்! நிலாமு கத்தாள்;
தனியழைக அணிமுரசம் ஆ க்கின் றாேள!
ேபணுதற்குத் திருவுளங்ெகாள் வாேளா! என்றன்
ெபற்ேறா பால் இல்ைலஎைனப் ேபணும் ெபற்றி!
அவள்ேமற் காதல்
அடுக்கிதழில் நைகேதான்றும் ேபாதில் எல்லாம்
அறங்காக்கும் அவள்ெநஞ்சம் ெவளியில் ேதான்றும்;
மடுப்புனைலப் புன்ெசய்உழ வன்பா த் தல்ேபால்
மங்ைகஎைன ேநாக்குகின்றாள் எனினும், வாழ்வில்
அடுத்திருக்கும் கருத்துண்ேடா! யாேதா! ஐேயா!
அவள்எனக்குக் கிைடப்பாேளா! துய ெகாள் ேவேனா!
எடுத்தடிைவப் பாள்இைடேயா அைசயும் வஞ்சி
இன்பக் களஞ்சியம்நல் லழகின் ெவற்றி.
ெபாழிகதிைர மைறந்ெதாளிெகாள் முகிைலப் ேபாலப்
புைனஆைட ெபான்ெனாளிையப் ெபற்ற ெதன்றால்
அழகுைடயாள் திருேமனி என்ேன! என்ேன!
அைடவுெசயும் அன்னம்ேபால் நைடயாள்! யாழும்
குழலும்ேபாய்த் ெதாழுகின்ற குரலால் பாடிக்
ெகாஞ்சினாள்! கருங்குயிலாள் திரும்புந் ேதாறும்
மைழமுகிலின் கூந்தலிேல பலம ல கள்
மந்தார வானத்து மின்னலாகும்!
புதுநூலின் முதல்ஏட்டில் கயிறு ேச த்தும்
ெபான்னான தன்காதல் இலக்கி யத்தில்
இதுவைரக்கும் உளஞ்ெசலுத்தி இருந்தான்; தந்ைத
இல்லத்தில் புகுந்தைதயும் உணரான்; மற்றும்
அதி நைடயா
அங்குற்றா

மாவரசும், மைனவி தானும்

என்பைதயும் உணரான்; அன்ைன

எதி வந்தாள் "ேவடப்பா" என்றாள், "அம்மா"
என்ெறழுந்தான் உணவுபைடத் திருத்தல் கண்டான்.
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நைகமுத்தாள் பசியில்ைல ெயன்று ெசான்னாள்;
நன்ெறன்று மல க்குழலி ெசால்லிப் ேபானாள்:
ெதாைகமுத்துக் குவித்தாலும் ஒன்றில் ெநஞ்ைசத்
ேதாய்த்தாைர மாற்றுவேத அருைம அன்ேறா?
அகத்தினரும் விருந்தினரும் அம ந்தி ருக்க,
அன்புள்ள இல்லத்தின் தைலவி பூத்த
முகத்தினளாய் உணவுபைடக் கின்றாள்! இங்ேக
முன்னைறயில் நைகமுத்தாள் ெசன்றுட் கா ந்தாள்!
நைகமுத்து
முதேலட்டில் சிலவrகள் படித்துத் த9 க்க
மூன்றுமணி ேநரமா ேவடப் ப க்ேக
எதில்நிைனவு ெசலுத்தினா ? எனவி யந்ேத
எழில்நைகமுத் தாள் புைனந்த ஓவி யத்ைத
அேதசுவடி ேமல்ைவத்தாள், உற்றுப் பா த்தாள்;
அவன்சிrத்தான்; அவள் சிrத்தாள் 'அன்ப ேரந9
இதுவைரக்கும் யாைரநிைனத் திருந்த9 ?' என்றாள்;
'உைன'ெயன்றான்; 'யான்ெபற்ேறன் ெபரும்ேப'ெறன்றாள்.
ஏேதேதா ேகட்டிருந்தாள் ேவடப் பன்பால்!
என்ெனன்ன ேவாெசான்னான் அவன்அ வட்ேக!
காேதாடு 'நும்ெபற்ேறா rடத்தில் இந்தக்
கடிமணத்தின் முடிவுதைனக் ேகட்பீ ' என்றாள்.
ஓதிவிட்டா

முடிெவன்றான் ேவடப் பன்தான்.

உளம்பூத்தாள்! வாய்பதறி விருந்த ருந்தித்
த9தின்றிக் ைகயலம்பு ேவா கள் ேகட்கத்
திருமணம்எந் நாெளன்றாள்! பிைழக்கு ைநந்தாள்!
ைககழுவும் நிைனப்பில்ைல! ேசாற்றி ேலனும்
கடுகளவு புசித்தானா இல்ைல. காதற்
ெபாய்ைகயிேல வழ்ந்திட்டான்!
9
கைரகா ணாமல்
புலன்துடித்தான்! நைகமுத்தாள் புறம்ேபாய் ஓ பால்
ைவைகநறும் புனலாடிக் ேகாைட ெவப்பம்
மாற்றுவது எந்நாெளன் ெறண்ணி ெயண்ணிச்
ெசய்ைகஇழந் தம ந்திட்டாள். "நாங்கள் ஊ க்குச்
ெசன்றுவரு கின்ேறாம்"என் றுைரத்தா

தந்ைத!

தந்ைதெமாழி அதி ேவட்டால் மங்ைக ெநாந்தாள்;
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தவித்திட்டான் ேவடப்பன்! வட்டுக்
9
கார
'இந்தஇருள் ேநரத்தில் ெசல்வ ெதன்ன?
இருந்துநா ைளப்பேபாக லாம்'என் றா கள்.
வந்தவ கள் மன்னிப்பு ேவண்டி னா கள்.
வண்டிவந்து வட்ெடதிrல்
9
நிற்கக் கண்டா .
ெவந்தனவாம் இரண்டுள்ளம். நன்றி கூறி
ெவளிச்ெசன்றா ! வட்டினரும்
9
உடன்ெதா ட ந்தா !
பிrந்தாள்
நூறுமுைற அவள் பா த்தாள் அவைன! ஆளன்
நூறுமுைற ேநாக்கினான், இனிது ெபற்ற
ேபறுதைன இழப்பாள்ேபால் குறட்டி னின்று
ெபய த்தஅடி கீ ழ்ப்படியில் ைவக்கு முன்ன
ஆறுமுைற அவள்பா த்தாள், அவனும் பா த்தான்!
அவள்வண்டிப் படிமிதித்தாள், திரும்பிப் பா த்தாள்!
ஏறிவிட்டாள்! ஏறிவிட்டா

விருந்தி ன கள்!

இனிதாக வாழ்த்துைரகள் மாற்றிக் ெகாண்டா .
வண்டிநக ந் தது; மாடு விைரந்த தங்ேக!
மங்ைகயவள் தைலசாய்த்து ேவடப் பன்ேமல்
ெக்ைடவிழி ையச்ெசலுத்தி மைறந்தாள்! ெநஞ்ைசக்
கிளிபறித்துப் ேபானதனால் மரம்ேபால் அங்ேக
தண்டமிழ்த்ேதன் உண்டவ கள் ெபாருைள எண்ணித்
தனிப்பா ேபால் தனித்திருந்தான்; அவன்தாய் ஆன
ஒண்ெடாடியாள் உட்ெசன்றாள், நைகமுத் தாளின்
ஓவியத்தில் தன்மகனின் உருைவக் கண்டாள்.
மூன்றாம் பகுதி

1. திருமணம்
ேவடப்பனுக்கு மீ ண்டும் வாய்ப்பு
வில்லியனூ
ஆகிேயா

மாவரசு, மல க்குழல், நாவரசு, நைகமுத்து

மணவழகன் வட்டுக்கு
9
விருந்தினராய் வந்தேபாது

மணவழகன் மகனான ேவடப்பனின் உள்ளங் கவ ந்து
ெசன்றாளன்ேறா நைகமுத்து?-இங்கு...
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ப·ெறாைட ெவண்பா
புதுைவ மணவழகன் ெபான்னின் பrதி
எதிேரறு முன்ன

இனிய உணவருந்திப்

பட்டுக் கைரேவட்டி கட்டி,ந9ளச் சட்ைடயிட்டுச்
சிட்ைடமுண்டு ேமல்துவளச் ெசன்று கைடச்சாவி
ஓ ைகயால் தூக்கி ஒருைக குைடயூன்றி
ஆரங்ேக என்றைழத்தான் தங்கம் அருகில்வந்தாள்.
'ஆளும் கணக்கருேமா அங்குவந்து காத்திருப்பா
ேவைளயடு ெசன்று கைடதிறக்க ேவண்டுமன்ேறா?
பாடல் உைரேகட்கப் பச்ைசப் புலவrடம்
ேவடப்பன் ெசன்றுள்ளான் வந்தவுடன், வில்லியனூ
சின்னா னிடம்அனுப்பித் த9ராத பற்றான
ஐந்நூறு ரூபாைய அட்டியின்றிப் ெபற்றுவரச்
ெசால்' என்று ெசால்லிநின்றான் தூய மணவழகன்.
'நல்லதத்தான்' என்று நவின்றாள் எழில் தங்கம்!
காலிற் ெசருப்பணிந்து ைகக்குைடைய ேமல்விrத்து
ேமலும் ஒருதடைவ ெமல்லிமுகம் தான்ேநாக்கிச்
ெசன்றான் மணவழகன். ெசல்லும் அழகருந்தி
நின்றாள், திரும்பினாள் ெநஞ்சம் உருகித்தங்கம்!
கன்னைலக் கூவிக் கடிதைழத்தாள்! சின்னவனாம்
ெபான்னப்பன் ேமல்முகத்ைதப் ேபாட்டைணத்தாள்
........................... அன்னவ க்குப்
பாங்காய் உைடயுடுத்திப் பள்ளிக் கனுப்பிைவத்தாள்.
தாங்கா விருப்பால் தைலப்பிள்ைள ேவடப்பன்
இன்னும் வரவிைலேய என்ேற எதி பா த்தாள்.
ெபான்மைலேபால் வந்திட்டான் பூrக்கின் றாள் தங்கம்!

RangaRakes

tamilnavarasam.com

'பச்ைசப் புலவ

பக ந்தைவ என்'என்று

தச்சுக் கைலப்ெபாருளாம் தங்கம் வினவிடேவ,
'நல்லபுற நானூற்றில் நான்கும், திருக்குறளில்
'கல்வி' ஒருபத்தும் கடுந்ேதால் விலக்கிச்
சுைளசுைளயாய், அம்மா சுைவசுைவயாய் உண்ேடன்.
இைளேயன்நான் ெசந்தமிழின் இன்பத்ைத என்ெனன்ேபன்?
என்றுைரத்தான் ேவடப்பன். 'என்னப்பா ேவடப்பா
உன்அப்பா ெசால்லியைத உற்றுக்ேகள்' என்றாள்தாய்:
'சின்னாைன வில்லியனூ

ெசன்றுேந rற்கண்ேட

ஐந்நூறு ரூபாைய அட்டியின்றி வாங்கிவா'
என்றுபுகன் றா தந்ைத இப்ேபாேத ந9 ெசல்வாய்'
என்றுதன் பிள்ைளக்கு இயம்பினாள் தங்கம்.
அகமும் முகமும் அல ந்தவனாய், "அம்மா
மிகவும் மகிழ்ச்சி" என்று ேவடப்பன் ெசன்றான்.
அைமய அவ கட்ேக ஆனகறி எண்ணிச்
சைமயலுக்குத் தங்கம்ெசன் றாள்.
2. அவள் அண்ைடயில் அவன்
அறுசீ

விருத்தம்

தன்கைட மீ த ம ந்து
சரக்குகள் நிறுத்தி ருந்த
சின்னாைன வணங்கி, என்ன
ெசய்திஎன் றினிது ேகட்டுப்
பின்; அவன் 'அம க' என்னப்
ேபசாமல் ஒருபால் குந்திப்
பன்மக்கள் அகன்ற பின்பு
ேவடப்பன் பணத்ைதக் ேகட்டான்.
'இளகிப்ேபா யிற்று ந9வி
ஈந்திட்ட நல்ல ெவல்லம்;
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புளிநல்ல தாய்இ ருந்தால்
ெபாதிஐந்து ேவண்டும் தம்பி;
மிளெகன்ன விைல ெகாடுப்பீ ?
ெவந்தயம் இருப்பில் உண்ேடா?
களிப்பாக்கு விைலஎவ் வாறு?
கழறுக' என்றான் சின்னான்.
'இளகிய ெவல்லம் மாற்றி
நல்லதாய் ஈேவாம் இன்ேற;
புளிேயாைக யிருப்பி லில்ைல;
ெபாதிக்ெகாரு நூறு ரூபாய்
மிளகுக்கு விைலஏ றிற்று;
ெவந்தயம் வரேவ யில்ைல;
களிப்பாக்கு நிறம்ப ழுப்புக்
கணிசமாய் இருப்பி லுண்டு.
'சரக்குவந் ெதடுத்துப் ேபாவ 9
தவைணக்குத் தருகின் ேறாேம!
இருக்கின்ற பற்ைற மட்டும்
இன்ைறக்குத் த9 த்தால் ேபாதும்;
வரத்திய சரக்குக் காக
வாணிக

வந்து குந்தி

விrக்கின்றா

கணக்ைக' என்று

ேவடப்பன் இனிது ெசான்னான்.
ஐந்நூறு ரூபாய் எண்ணி
அளித்தனன் சின்னான்; யாவும்
இன்ெனாரு முைறயும் எண்ணி
இடுப்பினில் வாrக் கட்டிச்
சின்னாைன வணங்கி, 'அண்ணா
ெசன்றுநான் வருேவ' ெனன்று
முன்னுற நடந்தான் அந்த
ெமாய்குழல் வட்ைட
9
ேநாக்கி.
மாவர சான தந்ைத,
மல க்குழல் என்னும் அன்ைன,
நாவரச சான தம்பி,
உடன்வர நைகமுத் ெதன்னும்
பாைவயும் விருந்தாய் வந்தாள்;

RangaRakes

tamilnavarasam.com

என்னுளந் தனிற்ப டிந்தாள்;
ஓவியம் வல்லாள்; என்றன்
உருைவயும் எழுதி னாேள!
என்ைனேய தனியி ருந்து
ேநாக்குவாள்; யான்ேநாக் குங்கால்
தன்னுளம் எனக்கீ வாள்ேபால்
தாமைர முகம்க விழ்ந்து
புன்னைக புrவாள்; யாேனா
புறஞ்ெசன்றாள் அகந்து டிப்பாள்;
பின்னிய இரண்டுள்ளத்தின்
ெபற்றியும் அறிந்தா

ெபற்ேறா .

வட்ைடவிட்
9
டகலு தற்கு
ெமல்லிேயா உள்ளம் ைநந்தாள்!
பூட்டிய வண்டி தன்னில்
பல ஏறப் புறத்தில் குந்தி
வாட்டிய பசிேநா யாளி
வட்டித்த ேசாற்றி ேலகண்
நாட்டுதல் ேபால்என் ேமல்கண்
நாட்டினாள் இைமத்த லின்றி!
தைலக்குழல் ேமற்ெசவ் வந்தி!
தாமைர, முகமும் வாயும்!
மைலக்கின்ற மூக்ெகள் ளின்பூ!
வாய்த்தெசங் காந்தள் அங்ைக!
குலுக்ெகன இைடகு லுங்கச்
சிrத்ெதன்ைனக் ெகால்லு முல்ைல!
மல க்காட்ைட ஏற்றிச் ெசன்ற
வண்டிைய மறந்ேத னில்ைல!
என்நிைல அறிய வில்ைல
என்ெபற்ேறா ; மங்ைக நல்லாள்
தன்னிைல அறிய வில்ைல
தைனப்ெபற்ேறா ! ஏேனா ெபற்றா
முன்நிைல ேவறு நாங்கள்
முழுந9ளக் குழந்ைத அந்நாள்;
நன்னிைல காண ேவண்டும்
நான்அவள், மணவ ைறக்குள்!
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ேவடப்பன் நைகமுத் தாளின்
நிைனெவாடு விைரந்து ெசன்றான்.
வடப்பு
9
றத்ேத ேதான்ற
வட்டுக்குப்
9
பின்பு றத்தில்
மாடப்பு றாைவக் கண்டான்
மாமர ந9ழ லின்கீ ழ்!
ேதடக்கி ைடத்த ேதஎன்
ெசல்வெமன் றருகிற் ெசன்றான்.
பழந்தமிழ்ச் சுவடித் ேதைனப்
பருகுவான் எதிrற் கண்டாள்;
இழந்ததன் ெபருஞ்ெசல் வத்ைத
'இறந்ேதன் நான் பிறந்ேதன்' என்றாள்
'தைழத்தமா மரநி ழற்கீ ழ்
எனக்ெகன்ேற தனித்தி ருந்தாய்
விைழந்தஉன் ெபற்ேறா

மற்ேறா

வட்டினில்
9
நலேமா' என்றான்.
'தந்ைதயா

புதுைவ ெசன்றா ;

தாயாேரா அண்ைட வட்டிற்
9
குந்திேய கைதவ ள ப்பா ;
குப்பத்துப் ெபருமாள் தாத்தா
வந்தன

அவ தாம் வட்டு
9

வாயிலில் தூங்கு கின்றா ;
ெசந்தமிழ்ப் பள்ளி ெசன்றா
சிறியவ ! ஆத லாேல;
கருமணற் கடேலா ரத்தில்
பிற வரக் கண்ட நண்டு
விைரந்ேதாடு வதுேபால் ஓட
ேவண்டிய தில்ைல, சும்மா
இரும்;மணம், காற்று, ந9ழல்
இவற்றிைட ஒன்று ேகட்ேபன்;
திருமணம் எந்நாள்? நாம்,ேமல்
ெசயத்தக்க ெதன்ன?' என்றாள்
'நைகமுத்ைத விரும்பு கின்ேறன்
நாைளக்ேக மணக்க ேவண்டும்
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வைகெசய்க அப்பா என்று
வாய்விட்டு நானா ெசால்ேவன்?
நிகரற்றாய் உன்ெபற் ேறா பால்
ந9ெசான்னா ெலன்ன?' என்றான்;
'மகளுக்கு நாண மில்ைல
என்பா கள்; மாட்ேடன்' என்றாள்.
இல்லத்துள் தாய்பு குந்தாள்;
'எங்குள்ளாய் நைகமுத்' ெதன்ேற
ெசல்விைய அைழத்தாள்; மங்ைக
திடுக்கிட்டு வடு
9 ெசன்றாள்.
வில்லினின் றம்பு ேபால
ேவடப்பன் ெகால்ைல ந9ங்கி
நல்லபிள் ைளேபால் வட்டு
9
வாயிலுள் நடக்கலானான்.
மல க்குழல் கண்டாள் 'ஓ!ஓ!
ேவடப்பா வாவா' என்றாள்.
'நலந்தாேன அப்பா அம்மா?
நலந்தாேன தம்பி தங்ைக?
அலம்புக ைககால் வந்ேத
அமரப்பா சாப்பி டப்பா
இைலேபாட்டா யிற்று வாவா
ேவடப்பா' எனப்ப க ந்தாள்.
'தண்டலுக் காக வந்ேதன்;
அப்படி ேயஇங் கும்ைமக்
கண்டுேபா கத்தான் வந்ேதன்;
கைடக்குநான் ேபாக ேவண்டும்
உண்◌ுேபா என்கின் ற9 கள்
உண்கின்ேறன்' எனேவ டப்பன்
உண்டனன்; உண்ணக் கண்ட
நைகமுத்ேதா உவப்ைப உண்டாள்.
'குப்பத்துப் ெபருமாள் தாத்தா
குறட்ைடவிட் டுறங்கி னாேர;
எப்படிச் ெசன்றா ? ந9யிங்
கிருந்தாேய நைகமுத் தாேள!
அப்படி அவ ெசன் றாலும்
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ந9யன்ேறா அைழக்க ேவண்டும்
தப்புந9 ெசய்தாய்' என்று
தாய்மல க் குழலி ெசான்னாள்.
இவ்வாறு ெசால்லும் ேபாேத
ெகால்ைலயி லிருந்த தாத்தா
'எவ்விடம் ெசன்று விட்ேடன்
இங்குத்தான் இருக்கின் ேறேன;
ெசவ்வாைழ தனில்இ ரண்டு
சிற்றணில் ெநருங்கக் கண்ேடன்
அவ்விரண் டகன்ற பின்ன
வந்ேதன்நான்' என்று வந்தா .
உணவிைன முடித்த பின்ன
'ஊருக்குச் ெசல்ல ேவண்டும்
மணிஒன்றும் ஆயிற்'ெறன்று
மல க்குழ லிடத்திற் ெசான்னான்.
'துைணக்குநான் வருேவன் தம்பி;
தூங்குவாய் சிறிது ேநரம்
உணவுண்ட இைளப்புத் த9ரும்
உண 'என்றா

ெபருமாள் தாத்தா.

'இைளப்பாறிச் ெசல்க தம்பி'
எனமல க் குழலும் ெசான்னாள்.
ஒளிமுத்து நைகேயா, ஓடி
உய ந்தஓ

பட்டு ெமத்ைத

விளங்குறு ேமல் விrப்பு,
ெவள்ளுைறத் தைலய ைணகள்
மளமள ெவன்று வாr
வந்ெதாரு புறத்தில் இட்டாள்.
படுக்ைகையத் திருத்தம் ெசய்து
ேவடப்பன் படுத்தி ருந்தான்;
இைடஇைட நைகமுத் தாளும்
இளநைக காட்டிச் ெசல்வாள்;
சுடுமுகத் தாத்தா வந்து
'தூங்கப்பா' என்று ெசால்வா ;
கைடவிழி திறந்த பாங்கில்
கண்மூடிக் கிடந்தான் பிள்ைள.
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3. தந்ைதயா
எண்சீ

இருவருக்கும் சண்ைட

விருத்தம்

மணவழகன், கைடயினிேல வணிக ேராடு
வரவிருக்கும் சரக்குநிைல ஆய்ந்து பா த்துக்
கணக்ெகடுத்துக் ெகாண்டிருந்தான். அந்ேந ரத்தில்
கருப்பண்ணன் எனும்ஒருவன் குறுக்கில் வந்து
'மணவழக ேர,ஆயிரத்ைதந் நூறு
மாவரச க் ேகந9வி

தருதல் ேவண்டும்

பணமுழுதும் வாங்கிவரச் ெசான்னா ' என்றான்;
பைதத்திட்டான் மணவழகன் மானம் எண்ணி!
'சீட்ேடதும் தந்தாேரா? உன்னி டத்தில்
ெசலுத்துவது சrயில்ைல அறிேயன் உன்ைன;
கூட்டத்தின் நடுவினிேல குறுக்கிட் டாேய
கூறுகந9 மாவரச rடத்தில்' என்றான்;
'ேகட்கின்ேறாம் ெகாடுத்தபணம் எrச்சல் என்ன?
ெகட்டநிைனப் புைடயவ ந9 ' என்று கூறி
ந9ட்டினான் தன்நைடையக் கருப்பண் ணன்தான்
ந9ருகுத்தான் மணவழகன் இருகண் ணாலும்.
வந்திட்டான் மாவரசன் எதிrல் நின்று
'ைவகீ ேழ என்பணத்ைத' என்று ெசான்னான்;
ெநாந்திட்டான் மணவழகன்' ெநாடியில் எண்ணி
நூற்றுக்கு முக்காலாம் வட்டி ேபாட்டுத்
தந்திட்டான்; மாவரசன் ெபற்றுக் ெகாண்டான்;
'தகாதவrன் நட்பாேல மானம் ேபாகும்'
இந்தெமாழி ெசான்னமண வழகன் தன்ைன
ஏசிமா வரசன்தான், ஏக லானான்.
'மாவரசன் தன்ைனநான் பணமா ேகட்ேடன்
ைவத்துைவப்பாய் என்றுைரத்தான் வாங்கி வந்ேதன்;
யாவெராடும் ேபசிநான் இருக்கும் ேபாதில்
எவேனாவந் ெதைனக்ேகட்டான் பணங் ெகாெடன்று
ேநாவஉைரத் திட்டாேன த9யன் என்ைன
நூறாயிரம் ெகாடுக்கல் வாங்கல் உள்ேளன்
நாவால்ஓ
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நனிவருந்தி மணவழகன் அழுதி ருந்தான்.
மணவழகன் வழக்கறிஞ னிடத்திற் ெசன்றான்
மானக்ேக டிதற்ெகன்ன ெசய்வ ெதன்று
தணிவற்றுப் பதறினான்; ெபாய்வ ழக்குத்
தான்ெதாடங்க வழக்கறிஞன் சாற்ற லானான்.
இணங்கமறுத் தவனாகி நண்ப

பல்ேலா

இடெமல்லாம் இைதச்ெசால்லி வருந்த லானான்;
துைணவியிடம் ெசால்வதற்கு வடு
9 வந்தான்;
ெதாட பாக நடந்தவற்ைறச் ெசால்லித் த9 த்தான்.
4. எதி பாராத இைடஞ்சல்
அகவல்
"நண்புளா
பண்புளா

த9ைம நாடினும் அதைனப்
ெபாறுப்ப ; பைகைம ெகாள்ளா

தாவுறும் உங்கள் தைகைமைய அந்த
மாவர சாேலா மாற்ற முடியும்?
த9துெசய் தா க்கும் நன்ைம ெசய்வ
மூது ண ந்தவ

முனிவு ெசய்யா ;

அத்தான் மறப்பீ ; அகம்ேநா காத9 "
என்று ேதறுதல் இயம்பினாள் தங்கம்.
மகன்ேவ டப்பன் வந்து ேச ந்தான்;
தந்ைத யாrடம் சாற்று கின்றான்;
"சின்னான் தந்தான் ஐந்நூறு ரூபாய்
மணிபத் தாகிற்று மாவர சில்லம்
அருகில் இருந்ததால் அங்குச் ெசன்ேறன்;
மல க்கு ழலம்ைமயா

வற்புறுத் தியதால்

உண்ேடன்; சற்ேற உறங்கிேனன்; என்னுடன்
ெபருமாள் தாத்தா வருவா ரானா ."
மகன்ெசால் ேகட்ட மணவழ கன்தான்
முகங்கன லாக "முட்டாள்! முட்டாள்!
ெசல்ல லாேமா த9யன் வடு?
9
மதியா

வடு
9 மிதியா

நல்லா !

ெபால்லாப் பிள்ைள நில்லா ேதஎதி
ேபாேபா!" என்று புகல லானான்.
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தங்கம் மகைனத் தன்ைகயால் அைணத்து
"மாவர சின்று மதிப்பிலா வைகயில்
நடந்ததால் அப்பா நவின்றா

அப்படி;

கைடக்குப் ேபாயிரு கண்ேண" என்றாள்;
அடக்க முடியாத் துன்பம்
பைடத்த ேவடப்பன் ெசன்றான் பணிந்ேத.
5. பைக நண்பாயிற்று
ப·ெறாைட ெவண்பா
தாழ்வாரந் தன்னிெலாரு சாய்வுநாற் காலியிேல
வாழ்வில் ஒருமாசு வந்தெதன எண்ணி
மணவழகன் சாய்ந்திருந்தான். மாற்றுய ந்த தங்கம்
துைணவனுக்ேகா

ஆறுதலும் ெசால்லி அருகிருந்தாள்.

தங்கம்என்று கூவித் தடியூன்றி அப்ெபருமாள்
அங்குவர லானா ; அகமகிழ்ந்தா

அவ்விருவ .

சாய்ந்திருக்க நாற்காலி தந்தா ; பருகப்பால்
ஈந்து, நலங்ேகட்ேட எதிrல் அம ந்தா கள்.
"ேவடப்ப ேனாடுதான் வில்லிய னூrனின்று
வாடைக வண்டியிேல வந்ேதன்; கைடத்ெதருவில்
ெவண்காயம் என்ன விைலெயன்று ேகட்டுவந்ேதன்
சுண்ைடக்காய் வாங்கிவரச் ெசான்னாெளன் ெபண்டாட்டி.
வில்லிய னூrல்ஓ

ேவடிக்ைக கண்ேடன்உம்

ெசல்வைனப் பற்றிய ெசய்திஅது! ெசால்லுகிேறன்:
'பத்து மணிஇருக்கும் பாைவ நைகமுத்தாள்
புத்தகமும் ைகயுமாய் வட்டுப்
9
புறத்தினிேல
உள்ளெதாரு மாமரத்தின் ந9ழலிேல உட்கா ந்து
ெதள்ளு தமிழில் ெசலுத்தியிருந் தாள்கருத்ைத;
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ேவடப்பன் வந்தான் விைளந்தவற்ைற என்ெசால்ேவன்!
'ேதடக் கிைடத்தஎன் ெசல்வேம' என்றான்.
மைறந்துநான் ேகட்டிருந்ேதன் வஞ்சியின் ேபச்ைச!
'இறந்ேதன் நான்இன்று பிறந்ேதன்' எனப் புகன்றாள்
அன்பின் ெபருக்கத்ைத அன்னவ பால் நான்கண்ேடன்;
'என்று மணம் நடக்கும்?' என்றுேகட் டாள்பாைவ.
'ெபற்ேறா பால் ந9நமது ேபரன்ைபக் கூறிமணம்
இற்ைறக்ேக ஈேடற ஏற்பாடு ெசய்'என் றாள்.
'ந9தான்ெசால்' என்றுைரத்தான் ேவடப்பன்! ேநrைழயாள்,
'ஓதுேவன். நாணமில்லா ஒண்ெடாடிஎன் பா 'என்றாள்.
இவ்வாறு ேபசி இருந்தா கள் அன்னவற்ைற
அவ்வாேற ெசால்ல அறிேயன்; அேதேநரம்
வட்டினின்று
9
தாயைழத்தாள் ெமல்லி மைறந்தாேள.
ஓட்ட ெமடுத்தாேன ேவடப்பன் உட்ெசன்றான்.
'வா'என் றைழத்தாள் மல க்குழலி ேசாறிட்டாள்,
பாைவயவள் ேவடப்பன் பா க்க உலவியதும்,
ெமத்ைதையத் தூக்கிவந்து தாழ விrத்ததுவும்,
முத்துச் சிrப்ைப முகத்தில் பரப்பியதும்
ேவடப்பன் தூங்குவது ேபாேல விழிமூடி
ஆடுமயில் வந்தால் அழைகப் பருகுவதும்,
எவ்வாறு ைரப்ேபன்காண் யாேனா

கவிஞனா?

இவ்ேவைள இந்தெநாடி ஏற்பாடு ெசய்திடுக!
இன்ேற ெசயத்தக்க இன்பமணத் ைதநாைளக்
ெகன்றால், துடிக்கும் இளைமநிைல என்னவாகும்?"
என்றா

ெபருமாள். இைவயைனத்தும் ேகட்டிருந்த

குன்ெறாத்த ேதாளானும் தங்கக் ெகாடியும்
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மயி கூச் ெசறிய மகிழ்ச்சிக் கடலில்
உயி ேதாயத் தங்கள் உடைல மறந்ேத
கலகெலன ேவசிrத்தும் ைகெகாட்டி ஆ த்தும்
உலவியும் ஓடியும் ஊைம எனஇருந்தும்
ேபசத் தைலப்பட்டா

"எங்கள் ெபrயபிள்ைள

யின்காதல் ெநஞ்சினிேல வாழுகின்ற வஞ்சிையஎம்
ெசாத்ெதலாம் தந்ேதனும் ேதாதுெசய மாட்ேடாமா?
கத்தினான் மாவரசன் கண்டபடி ஏசிவிட்டான்.
என்பிள்ைள தன்மகள்ேமல் எண்ணம்ைவத்தான் என்னில், அவன்
ெபான்னடிைய என்தைலேமல் பூண மறுபேபனா?
என்பிள்ைள உள்ளம், அவன் ஈன்றகிளிப் பிள்ைளயுள்ளம்
ஒன்றானால் எங்கள் பைகயும் ஒழியாேதா!"
என்றான் மணவழகன், ஏதுைரத்தாள் தங்கம்எனில்,
"இன்ேறந9

வில்லியனூ

ஏகுகதாத் தாதாத்தா!

எங்கள் மகன்கருத்ைத எம்மிடம்ெசான் ன 9 அதுேபால்
திங்கள்முகத் தாள்கருத்ைத அன்னவ பால் ெசப்பி
மணத்ைத விைரவில் மணமகன் வட்டில்
9
பணச்ெசலவு ேந ந்தாலும் பாங்காய் நடத்த
உறுதிெபற்று வந்தால்எம் உள்ளம் அைமயும்.
அறிவுைடயீ

உம்மால்தான் ஆகும்இது" என்றாள்.

சிற்றுண வுண்டு சிவப்ேபறக் காய்ச்சியபால்
ெபற்ேற பருகிப் ெபrயெதாரு வண்டியிேல
ஏறினா

தாத்தா 'இைசவா

அவ ' என்று

கூறிச்ெசன் றா மகிழ்ச்சி ெகாண்டு.
6. மணமகன் வட்டில்
9
மணம்
அகவல்
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"காயா பழமா கழறுக" என்றாள்.
"கனிதான்" என்று கழறினா

தாத்தா.

வண்டிவிட் டிறங்கி வந்தா

உள்ேள

தங்கம் "நடந்தைதச் சாற்றுக" என்றாள்.
"என்ேமல் மாவரசுக் ெகrச்சல் இருந்ததா?
மைறந்ததா?" என்றான் மணவழ கன்தான்.
"ஒப்பி னாரா? ஒப்பவில் ைலயா?
ெசப்புக" என்று ெசப்பினாள் தங்கம்.
"இருந்தா ரன்ேறா வட்டா
9
ெகால்ைலயில் காதல

எவரும்?

கூடிப் ேபசிய

எல்லாம் அவrடம் இயம்பி ன 9ரா?
மறந்த9ரா?" என்றான் மணவழ கன்தான்.
"குறுக்ேக ேபச்ேசன்? ெபாறுக்க ேவண்டும்.
உைரக்க மாட்ேடனா? உட்கா ருங்கள்"
என்றா

தாத்தா. இருவரும் அம ந்தா .

"நான் கிளம்பிேனன் நாலு மணிக்ேக
ஐந்து மணிக்ெகல்லாம் அவ்விடம் ேச ந்ேதன்.
மாவர சிருந்தான். மல க்குழல் இருந்தாள்.
நைகமுத் திருந்தாள். நடந்தைதச் ெசான்ேனன்.
"ேவேற எவைனயும் விரும்ேபன்" என்றும்,
"ேவடப் பைனத்தான் விரும்பிேனன்" என்றும்,
சட்ட வட்டமாய்ச் சாற்றினாள் மங்ைகயும்.
"திருமண முடிவு ெசப்புக" என்ேறன்.
ஒருேபச் சில்ைல, ஒப்புக் ெகாண்டா .
"மணமகன் வட்டில்
9
மணம்நடக் கட்டும்"
என்ேறன் 'சrதான்' என்றா

அவ களும்.

"கருப்பண்ணன் என்பவன் கைடக்கு வந்து
ெவறுப்பாய்ப் ேபச ேவண்டிய தில்ைல.
ஆயினும் அவன்என் அன்புறு நண்பன்
நம்பலாம் அவைன, நம்ப வில்ைல;
மணவழ கவைன மதிக்க வில்ைல;
அதனால் என்மனம் ெகாதித்த துண்டு.
மணவழ கன்தன் மகனும், என்றன்
இைணயிலா மகளும் இைணந்தா
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ெபற்றவ க் கிதிலும் ேபrன்ப ேமது?
நாைளக் கவ கைள நான்எதி

பா ப்ேபன்.

மணவழகு, தங்கம், ைமந்தன், மக்கள்
அைனவரும் வரும்படி அறிவிக்க ேவண்டும்!'
மாவரசு, மல க்குழல், வாயால் இப்படி
ஆவேலாடு கூறினா . அறிக" என்று
ெபருமாள் தாத்தா ேபசி முடித்தா .
ெபரும கிழ்ச்சி! ெபரும கிழ்ச்சி!
இரெவல்லாம் பயண ஏற்பாடு ெசய்தன .
விடியுமா? இரவின் இருட்டு
விடியுமா? காைல மல கஎன் றனேர.
7. மணமக்கள் கருத்துைரகள்
நாலடித்தரவு ெகாச்சகக் கலிப்பா
திண்ைணயிேல மாவரசன் சிற்றாைனக் குட்டிேபால்
கண்ைண எதி அனுப்பிக் காத்துக் கிடக்கின்றான்
வண்ண மல க்குழலி வந்திடுவாள் உட்ெசல்வாள்
ெபண்ணாள் நைகமுத்ேதா ேபசா துலவினேள.
கழுத்து மணிகள் கலகெலனக் ெகாஞ்ச
இழுக்கும் எருதுகள் எக்களித்துத் தாவப்
பழுப்புநிற வண்டியன்றும் பச்ைசயன்றும் ஆக
முழுப்பளுவில் வட்டுக்கு
9
முன்வந்து நின்றனேவ!
மணவழகன், தங்கள் மகன், சிறுவன், தாத்தா
தணியா மகிழ்ச்சி தழுவும் முகத்தால்
அணியாய் இறங்கிவர மாவர சங்ேக
பணிவாய் வரேவற்கப் பாங்காய்உட் ெசன்றாேர.
'அம்மா வருக;என்று அன்புமல க் குழலும்
ைகமல

தாவக் கனிவாய் வரேவற்றாள்.

ெசம்ைமநைக முத்தும்எதி

ெசன்று 'வணக்கம்' என்றாள்.

ெமய்ைம, மகிழ்ச்சி, அன்பு வெடல்லாம்
9
ஆ த்தனேவ!
தூய்ைமெசய ந9ரளித்துக் கூடத்தில் ெசாக்கட்டான்
பாய்விrத்து நல்லாவின் பாலும் பருகைவத்து
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வாய்மணக்கும் ெவள்ளிைலகாய் வட்டில் தனிலிட்ேட
ஓய்வாய் நலம்ேபசி உள்ளம் மகிழ்ந் தாரங்ேக.
"ேவடப்பன் உள்ளம் நைகமுத்ைத ேவண்டிற்ேற
ஆடும் மயிலும் அவன்ேமல் உயி ைவத்தாள்.
நாடு நகரறிய நாளன்றில் இங்கிவைர
ந9டூழி வாழ்க" என்றா
ஈன்றா

ெநஞ்சார ேவதாத்தா!

கருத்ெதன்ன? இன்பத் திருமணத்ைத

மூன்றுநாட் பின்ேன முடிக்க நிைனக்கின்ேறன்.
ஆன்ற ெபrேயா க் கைழப்பனுப்ப ேவண்டுமன்ேறா
ேதான்றியஉம் எண்ணத்ைதச் ெசால்வ 9 "என் றா தாத்தா.
மகிழ்ச்சியுடன் ஒப்புவதாய் மாவரசன் தானுைரத்தான்.
புகழ்ச்சியுறும் "ேவடப்பன் பூைவ மணத்ைத
இகழ்ச்சியா ெசய்திடுேவன்?" என்றாள் மைனவி.
நைகப்ேபாடு நன்ெறன் றுைரத்தான் மணவழேக!
அன்புநைக முத்தின் அருகில் அம ந்திருந்த
தன்துைணவி யானஎழில் தங்கத்ைத ேநாக்கிேய
'உன்கருத்ைதச் ெசால்'என் றுைரத்தான் மணவழகன்.
இன்ப நைகமுத்தும் ஏங்கிமுகம் பா க்ைகயிேல;
'நாேனா மறுப்ேபன் நைகமுத்ேத? என்மகைனத்
ேதேன, உயிெரன்றாய்; ேசயவனும் அன்புெகாண்டான்.
மாேன மயிேல மருமகேள என்வட்டு
9
வான நிலாேவ மகிழ்"ெவன்றாள் தங்கமுேம!
"இன்ப நைகமுத்ேத உன்கருத்ைத யானறிேவன்.
என்றாலும் இங்ேக இருப்பா

அறிந்திடேவ

அன்பால் உைரத்திடுவாய் ஆணழகும் அப்படிேய
பன்னுதல் ேவண்டு"ெமன்று தாத்தா பக ந்தனேர.
"கட்டழக ைனமணக்கக் காத்திருக்கின் ேறேனநான்
அட்டியில்ைல அட்டியில்ைல ஆனால் ஒருதிட்டம்
மட்டமாய்ச் ெசலவிடுக எங்கள் மணமுடித்துத்
தட்டா மல்ஈக தனியில்லம்" என்றனேள.
ேமலும் நைகமுத்து விண்ணப்பம் ெசய்கின்றாள்
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"ஏலுமட்டும் எங்கள் குடித்தனத்ைத யாம்பா ப்ேபாம்
ஏலாைம உண்டானால் என்மாமி யா உள்ளா !"
ேசல்இரண்டு கண்ணானாள் ெசப்பினாள் இப்படிேய!
"யானுமைத ஒப்புகிேறன்; என்கருத்தும் அன்னதுேவ!
நாேனா கைடயினிேல நன்றிருப்ேபன் அப்பா, ஏ
ேதனும்ஒரு நூறுரூ பாய்மாதம் ஈந்திடட்டும்.
ேதேனாைட எம்வாழ்க்ைக." என்றுைரத்தான் ெசம்மலுேம!
"மாமிெகாடு ைமக்கு வழியில்ைல. ைமத்துன கள்
தாெமான்று ெசால்லும் தகவில்ைல. தன்துைணவன்
ஏமாற்றி னான்தன் இைளயவைன என்று ெசால்லும்
த9ைமயில்ைல. தக்கெதன்று" ெசப்பிமகிழ்ந் தா தாத்தா.
ெபண்ணுக்குச் ெசாத்துrைம இல்ைலஎன்ப

நான்தருேவன்,

கண்ைண இைமயிரண்டு காப்பதுேபால் என்மருக
பண்ணும் குடித்தனத்ைத ேமலிருந்து பா த்திடுேவன்.
உண்ைம" என்றான் மாவரசன்; ெபற்றவளும் ஒப்பினேள!
"நைகமுத்தின் எண்ணத்ைத நான்ஒப்பு கின்ேறன்.
மிகஓ

'குடும்ப விளக்ேகற்றல்' நன்ேற!

தகும்"என்றாள் தங்கம்! மணவழகன் தானும்
மகனுக்கு மாதெமாரு நூறுதர ஒப்பினேன!
மூன்றாநாள் நன்கு மணத்ைத முடிப்ப ெதன்றும்
ஏற்றுக்ெகாண்டா

எல்ேலாரும். சாப்பா டினிதுண்டா .

வான்ேதாய்ந்த ெவண்ணிலவில் வண்டி புறப்படுமுன்
ேதன்சுரக்கச் "ெசன்று வருகின்ேறாம்" என்றனேர.
8. திருமண அைழப்பு
அகவல்
"விடிந்தால் திருமணம்! விண்ணின் நிலவு
வடிந்தஇன் றிரவு மணப்ெபண் வருவதால்,
வாழ்த்தி ந9ங்கள் வரேவற் பதற்கும்,
காைல மல ந்ததும் கவின்மண வைறயில்
மாைல யிட்ட மணமக் கள்தைம
வாழ்க என்று வாய்மல ந் திடவும்,

RangaRakes

tamilnavarasam.com

உடன்யாம் பrந்திடும் உணவுண் ணுதற்கும்,
வந்தருள் புrக, வந்தருள் புrக!"
என்று, தங்கம் மணவழகு
நின்று வடுெதாறும்
9
நவின்றன

பணிந்ேத!

9. முதல்நாள் இரவு
கட்டைளக் கலித்துைற
அன்றிர ெவான்ப தடிக்க முரசம் முழங்குமணி
முன்றிலில் வாைழ கமுகுெதங் கின்குைல முத்தின்ஈந்து
நன்று சிறக்க நடுப்பகல் ேபால விளக்ெகrயப்
ெபான்துகில் பூண்ட ெதருமாத

ஆடவ

ேபாந்தனேர!

விருப்பந் தரத்தக்க ெவண்துகில் கட்டி விளக்கிலகும்
ெதருப்பந்தல் வாயிலிற் ெசந்தூக் கிேலமணித் ேத இரண்டும்
*இருப்பங் ெகனத்தங்கம் ெசம்மல் இவ நின் றிருந்தபடி
வரத்தம் ைககூப்பி வருவா

தைமவர ேவற்றனேர!

(*இருப்பு அங்கு எனப் பிrக்க)
மாடப் புறாக்கள் மயில்குயில் மான்நிக
ஆடவ

மங்ைகய கள்

பிள்ைளகள் எள்ளிட மின்றி அம ந்திருந்தா .

வடப்
9
படித்ெதருப் பந்தலில் அப்படி! மாடியின்ேமல்
ேவடப்பன் பா த்துநின் றான்மங்ைக யாள்வரும் ேவடிக்ைகேய!
இைசவந் ததுெபாம்ெபாம் என்ேற! விழிகூச வந்தெதாளி!
மிைசவண் ணெமருகு கண்ணாடிச் சன்னல்கள் மின்விளக்கம்
அைசகின்ற ஊசலின் முன்பின் இருக்ைககள் ஆகியேதா
விைசவண்டி வந்தது வந்தாள் நைகமுத்து ெமல்லியேல!
மாவர சன்பான மக்கள் மல க்குழல் மற்றவ பின்
ஏவல

ெபட்டிகள் பட்டுப் படுக்ைககள் ஏந்திவரப்

பூவி லிருந்து ெபைடயன்னம் ஒன்று புறப்படல்ேபால்
பாைவ இறங்கினள் வண்டிவிட் ேடெதருப் பந்தல்முன்ேன!
'வாழி மணப்ெபண் நைகமுத்து நல்லெபண்! வாழிஎன்ேற
ஆழி முழக்ெகன யாரு முழக்க, அடிெயடுத்ேத
யாழின் நரம்பிைச ஏழும் சிலம்பும் சிலம்ப உடன்
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ேதாழி நடத்த நடந்தாள்இல் ேநாக்கிஅத் தூய்ெமாழிேய!
வானில் துைவத்த முழுநில ேவமுகம் வண்கடலின்
மீ னில் துைவத்தந9ள் ைமவிழியாள்அவள் ேவடப்பனின்
ஊனில் துைவத்தும் உயிrல் துைவத்தும்தன் வாயில்உண்ணத்
ேதனில் துைவத்தநற் ெசவ்வித ழாள்வடு
9 ேச ந்தனேள!
பாலும் பழமும்அப் பாைவக்க ளித்தன ! பற்பலரும்
ேமலும் கமழுந9

ேதாளும் கமழ்மாைல ெவள்ளிைலகாய்

ஏலும் படிஎய்தி ஏகின ! ேவடப்பன் இங்குமங்கும்
காலும் கடுகத் திrவான் நைகமுத்துக் கண்படேவ!
அம்மா துயின்றன ேரா'என ேவடப்பன் அவ்வைறக்குள்
சும்மா வினவித் தைலந9ட்ட அங்ெகாரு ேதாழி ெசான்னாள்:
"எம்மா தரும்துயின் றா"ெரன ேவ! இது ெபாய்ம்ைமஎன்ேற
ெசம்மா துைளஇதழ் சிந்தின ேளெவண் நைகமுத்துேம!
மூடிய கண்களும் மூடாத ெநஞ்சுமாய் முன்னைறக்குள்
ஆடிய ேதாைக அடங்கினள்! அப்படி ேவடப்பனும்
பாடிய யாழ்ேபால் கிடந்தனன் ஓ புறம்! பால்இரேவா
ஓடிய ேத,எதி

உற்றது கீ ழ்க்கடல் ஒண்கதிேர!

10. மணவாழ்த்தும் வழியனுப்பும்
அகவல்
எழுந்தது பrதிக் குழந்ைத கடலின்
ெகழுந9 லத்தில் ெசம்ெபான் தூவி!
கrய கிழக்குவான் திைரயில், ெவளுப்பும்
மஞ்சளும் ெசம்மணி வண்ணமும் ஒளிெசயும்!
எழும்வைளந்து ெநளிந்து விழும்கடல் அைலேய.
அழகிய ெதன்பாங் காடற் கைலேய!
புதிய காைலயில் புதிய பrதியின்
எதிrல் அடடா சதி க்கச் ேசr!
கிழக்கில் திராவிடற்குக் கிைடத்த கடல்முரசு,
முழக்குேவான் இன்றி முழங்கும் இைசயரசு!
திைரகடல் முழக்ெகனத் திருமண வட்டின்
9

RangaRakes

tamilnavarasam.com

ெபருங்கூட் டிைசயரங்கு ெசய்த இைசமைழ
ெதருத்ெதாறும் இல்லந் ேதாறும் ெதன்றல்
திருத்ேத

ஏறிச் ெசன்று காெதலாம்

"வருக மணத்துக்" ெகன்று ெபருகிற்று!
மணவடு
9 ேநாக்கி வந்தன . என்ேன!
அணிஅணி யாக அணியிைழ மங்ைகமா
துைணேயாடு நன்மல

முக்கனி சுமந்து!

நைகமுத்ைத மல ெபய்த நன்ன 9 ராட்டிக்
குைறவற நறும்புைக குழலுக் கூட்டி
மணக்குெநய் தடவி வாrப்பூப் பின்னி
மணியிைழ மாட்டி, எம் கண்ணாட் டிக்கு
ஏலும் ேசைல எதுெவன எண்ணி
நிலாமுகத் திற்கு ந9லச் ேசைல
ேந த்தி ஆக்கி நிைலக்கண் ணாடி
பா க்கச் ெசான்னா ; பா த்த நைகமுத்ேதா
கண்ணாடியில்தைனக் கண்டாள்; தன்மனத்
துள்நாடி ேவடனுக் ெகாப்பு ேநாக்கினாள்.
காலுக் குச்சிராய், ேமலுக்குச் சட்ைடயடு
ேசலுக்கு நிக விழித் ெதrைவ காணத்
ெதன்னாட் டுச்ேசர ேசாழபாண் டியrல்
இந்நாள் ஒருவேனா என்ன நின்றான்.
'வருக திருமண மக்கள்!' என்று
திருந்து தமிழப் ெபrயா

அைழத்தன .

திருமணப் பந்தலின் சிறப்புறு மணவைற,
இருமண மக்கைள ஏந்தித் தன்னிைட,
முழுநில வழெகாழுகு முகமும், மற்றும்
எழுந்த பrதிேந

ஆணழகு முகமும்

இருப்பது காட்டி இறுமாப் புற்றது!
நிைறமணமன் ெறலாம் நறுமணம், இன்னிைச
அறிஞ

ெபண்டி , ஆடவ

உதிrப் புதுமல
நிைறந்தா
ெபrயவ

ெபருங்கடல்!

எதிருறு மன்றின்

ைகயில் நிைறயத் தந்தன .
ஒருவ , "ெபண்ேண நைகமுத்து!

ேவடப் பைனந9 விரும்பிய துண்ேடா?"
வாழ்வின் துைணஎனச் சூழ்ந்த துண்ேடா?"
என்னலும், நைகமுத் ெதழுந்து வணங்கி,
"ேவடப்பைன நான் விரும்பிய துண்டு;
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வாழ்வின் துைணஎன்று சூழ்ந்ேதன்" என்றாள்.
"ேவடப் பாந9 மின்நைகமுத்ைத
மணக்கேவா நிைனத்தாய்? வாழ்க்ைகத் துைணஎன
அணுக எண்ணேமா அறிவித் திடுவாய்"
என்னலும் ேவடன் எழுந்து வணங்கி
"மின்நைக முத்ைத விரும்பிய துண்டு;
வாழ்வின் துைணயாய்ச் சூழ்ந்ேதன்" என்றான்.
மணகமள் நைகமுத்து வாழ்க வாழ்கேவ!
மணமகன் ேவடப்பன் வாழ்க வாழ்கேவ!"
என்றா
தன்மல

அைனவரும் எழில்மல

வசிேய!
9

மாைல ெபான்மகட் கிடவும்

ெபான்மகள் மாைலைய அன்னவற் கிடவும்
ஆன திருமணம் அைடந்த இருவரும்,
வானம் சிலி க்கும் வண்டமி ழிைசக்கிைட
மன்றின

யா க்கும், அன்ைனதந் ைதய க்கும்

நன்றி கூறி வணக்கம் நடத்தி
நிற்றலும், "ந9வி

ந9டு வாழிய!

இற்ைறநாள் ேபால எற்ைறக்கும் மகிழ்க!
ேமலும்உம் வாழ்ேவ ஆெலனச் ெசழித்து
அறுகுேபால் ேவ ெபற! குைறவில் லாத
மக்கட் ேபறு மல்குக" என்று,
மிக்கு ய ந்தா
அைமந்தா
கமழும்ந9

ேமலும்வாழ்த் தினேர!

எவ க்கும் தமிழின் சீ ேபால்
ெதளித்துக் கமழ்தா

சூட்டி

ெவற்றிைல பாக்கு விரும்பி அளித்தா .
மற்றும் ஓ முைற 'வாழிய நன்மணம்'
என்று, வந்தவ

எழுந்த அளவில்,

எழில்மண மக்களும், ஈன்றா

தாமும்

"நன்றி ஐயா! நன்றி அம்மா!
இைலேபாட்டுப் பrமாறி எதி பா த் திருக்கும்
எம்அவா முடிக்க இனிேத வருக!
உண்ண வருக, உண்ண வருக"
என்று பன்முைற இருைக ஏந்தின
நன்மண விருந்துக்கு நண்ணின
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மணமகள் மணமகன் மகிழ்ெவாடு குந்தின ;
துைணயடு துைணவ
வrைசயாய்ப் பல்ேலா

இைணந்திைணந்து குந்தின ;
வட்டித் திருந்தன .

விருந்து முடித்து, விrத்த பாயில்
அம ந்தா க்குச் சந்தனம் அளித்துக் கமழ்புனல்
அைமயத் ெதளித்ேத அைடகாய் அளிக்க
மணமக் கள்தைம வாழ்த்தின

ெசல்ைகயில்

எழில்மண மக்கள் ஈன்ேறா
வழிய னுப்பின

வணக்கம் கூறிேய.

11. ேசாைலயிற் காதல
எண்சீ

விருத்தம்

நைகமுத்து ேவடப்பன் மகிழ்ச்சி ேயாடு
நாழிைகைய வழியனுப்பிக் காத்தி ருந்தா ;
மிகநல்ல மணிப்ெபாறியும் ஐந்த டிக்க
விைசவண்டி ஓட்டுபவன் வந்து நின்று
"வைகமிக்க அரசினrன் பூங்கா விற்கு
வருகின்ற9ேரா?" என்று வணங்கிக் ேகட்டான்;
தகதெகனத் தனியைறக்ேகா

அழைகச் ெசய்யும்

ைதயலினாள் ேவடப்பன் "ஆம்ஆம்" என்றா .
விைசவண்டி ஏறினா

இரண்டு ேபரும்;

விைரகின்ற காவிrயின் ெவள்ளம் ேபால
இைசஎழுப்பிச் ேசாைலக்குள் ஓடி நிற்க
இறங்கினா

மணமக்கள் உலவ லானா ;

அைசயும்அவள் ெகாடியிைடைய இடது ைகயால்
அைணத்தபடி ேவடப்பன் அழகு ெசய்யும்
இைசவண்டு பாடுமல

மரங்கள் புட்கள்

இனங்காட்டிப் ெபய கூறி நடத்திச் ெசன்றான்.
வள ப்புமயில் நாைலந்து மான்ஏ ெழட்டு
மற்ெறாருபால் புறாக்கூட்டம் ெபருவான் ேகாழி
வைளெகாண்ைட நிலந்ேதாயக் குப்ைபத் த9னி
வாய்ப்பறியும் நிறச்ேசவல் கூட்டுக் கிள்ைள
விைளக்கின்ற காட்சியின்பம் நுக ந்ேத ஆங்ேகா
விசிப்பலைக ேமலம ந்தா ; ெவள்ைளக் கல்லால்
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ஒளிசிறக்கும் இரண்டுருவம் காணு கின்றா ;
ஒருெபண்ணின் அருள்ேவண்டி ஒருவன் நின்றான்.
"இரங்காேதா ெபண்ணுளந்தான் இந்ேந ரந்தான்
இன்பத்தில் ஒருசிறிேத ஒன்ேற முத்தம்
தரேவண்டும் எனக்ெகஞ்சி நிற்கக் கூடும்;
தந்திட்டால் ைகச்சரக்கா குைறந்து ேபாகும்?
சrயாக ஆறுமணி, மாைலப் ேபாத
தணேலற்றும் ெதன்றலிைன எவன்ெபா றுப்பான்?
ெதrந்தைனேயா? எனக்ேகட்டான் எழில்ேவ டப்பன்!
ெதrந்தெதன்றாள்." வட்டுக்குச்
9
ெசல்ல லுற்றா .
12. இன்பத் துைற
எண்சீ

விருத்தம்

கட்டிலிட்டா

ெமத்ைத,தைல யைணகள் இட்டா

கண்கவரும் ெவண்துகிலும் விrத்தா
பட்டுப்ேபா

ேமேல

ைவமடித்துப் பாங்கில் ைவத்தா

பட்ட இடம் கமழ்கின்ற பன்ன 9

வசித்
9

தட்டுகின்ற காம்பகற்றி மல கள் இட்டுச்
சந்தனம்பன் ன 9 ,அைடகாய்த் தட்ட ைமத்து
மட்டின்றி முக்கனி,பால் பண்ணி யங்கள்
ைவத்ெதங்கும், விளக்கங்கள் ஏற்றி னா கள்.
மிகச்சிறப்புச் ெசய்திட்ட தனிய ைறக்கு
ெவளிப்புறத்துத் தாழ்வாரம் நிைறயக் கூடி
நைகத்தாடும் குழந்ைதகளில் ஒருவன் ேகட்டான்
'நாங்கள்விைள யாடும்அைற இதுேவா' என்று
"புகேவண்டாம், புதுமணப்ெபண் புதுமாப் பிள்ைள
புலவ தரு திருக்குறளின் ெபாருளாய் தற்கு
வைகெசய்து ைவத்தஇடம், வாழ்வில் இன்பம்
வாய்க்கும்இடம்!" மணமக்கள் வாழ்க நன்ேற..
நான்காம் பகுதி
மக்கட் ேபறு
அறுசீ
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"நைகமுத்து ேவடப் பன்தாம்
நன்மக்கள் ெபற்று வாழ்க!
நிகழுநாள் எல்லாம் இன்பம்
நிைலெபற! நிைறநாட் ெசல்வ
புகழ்மிக்கு வாழ்க வாழ்க!"
எனத் தமிழ்ப் புலவ

வாழ்த்த

நைகமுத்து நல்ேவ டப்பன்
மணம்ெபற்று வாழ்கின் றா கள்.
*மிகுசீ த்தித் தமிழ ேவந்தின்
அரசியல் அலுவற் ெகல்லாம்
தகுசீ த்தித் தைலவ னான
வள்ளுவன் அருளிச் ெசய்த
ெதாகுசீ த்தி அறநூ லின்கண்
ெசால்லிய தைலவி மற்றும்
தகுசீ த்தித் தைலவன் ேபாேல
மணம் ெபற்றின்புற் றிருந்தா !
*"மிகுசீ த்தி........வள்ளுவன்" என்றது
எதற்கு எனில் வள்ளூவன் என்பது
அந் நாளில் அரசியல் அலுவலகத்தின்
தைலவனுக்குப் ெபய

என்பைதக்

குறிப்பதாகும்.
நாெளலாம் இன்ப நாேள!
நைகமுத்ைதத் தழுவும் ேவடன்
ேதாெளலாம் இன்பத் ேதாேள:
துைணவியும் துைணவன் தானும்
ேகெளலாம் கிைளஞ

எல்லாம்

ேபாற்றிட இல்ல றத்தின்
தாெளலாம் தள தல் இன்றி
நடத்துவ

தைழயு மாேற!

ெபற்றவ

ேதடி ைவத்த

ெபருஞ்ெசல்வம் உண்ெடன் றாலும்,
மற்றும்தான் ேதட ேவண்டும்
மாந்த சீ

அதுேவ அன்ேறா?

கற்றவன் ேவடப் பன்தான்
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கடல்ேபாலும் பலச ரக்கு
விற்றிடும் கைடயும் ைவத்தான்
வாழ்நாைள வண்நாள்
9
ஆக்கான்!
இனித்திட இனித்தி டத்தான்
எழில்நைக முத்தி ேனாடு
தனித்தறம் நடாத்து தற்குத்
தனியில்லம் ெகாண்டான்! அன்ேனான்
நிைனப்ெபல்லாம் இருநி ைனப்பாம்:
கைடநிைனப் ெபான்று; நல்ல
கனிப்ேபச்சுக் கிள்ைள வாழும்
தன்வட்டின்
9
கருத்ெதான் றாகும்.
மூன்றாந்ெத ருவில ைமந்த
பழவட்டில்
9
அன்பு மிக்க
ஈன்றவ

வாழு கின்றா .

இைடயிைட அவ பாற் ெசன்ேற
ேதன்தந்த ெமாழியாள் தானும்
ெசம்மலும் வணங்கி மீ ள்வா ;
ஈன்றவ

தாமும் வந்ேத

இவ திறம் கண்டு ெசல்வா .
நல்லமா வரசும், ஓ நாள்
நவில்மல க் குழலாள் தானும்
வில்லிய னூr னின்று
ெமல்லியல் நைகமுத் ைதத்தம்
ெசல்விைய மகைளப் பா க்கத்
திடும்என்று வந்து ேச ந்தா .
அல்லிப்பூ விழியாள் தங்கம்
ேவடப்பன் அன்ைன வந்தாள்.
இங்கிது ேகள்விப் பட்ேட
எதி வட்டுப்
9
ெபான்னி வந்தாள்.
ெபாங்கிய மகிழ்ச்சி யாேல
நைகமுத்தாள் புதிதாய்ச் ெசய்த
ெசங்கதி

கண்டு நாணும்

ேதங்குழல், எதிrல் இட்ேட
மங்காத சுைவந9

காய்ச்ச

மைடப்பள்ளி ேநாக்கிச் ெசன்றாள்.
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அைனவரும் அன்பால் உண்டா .
மல க்குழல், ெபான்னி தன்ைனத்
தனியாக அைழத்துக் காதில்
சாற்றினாள் ஏேதா ஒன்ைற!
நைனமல ப் ெபான்னி ஓடி
நைகமுத்ைதக் கலந்தாள்! வந்தாள்!
'கனிதானா? காயா?' என்று
மல க்குழல் அவைளக் ேகட்டாள்.
முத்துப்பல் காட்டிப் ெபான்னி
மூவிரல் காட்டி விட்டுப்
புத்ெதழில் நைகமுத் தின்பால்
ேபாய்விட்டாள்; இதைன எண்ணிப்
ெபாத்ெதன மகிழ்ச்சி என்னும்
ெபாய்ைகயில் வழ்ந்தாள்
9
அன்ைன;
அத்தூய ெசய்தி ேகட்ட
தங்கமும் அகம்பூ rத்தாள்.
மல க்குழல் தன்ம ணாளன்
மாவர சிடத்தில் ெசய்தி
புலப்பட விரல்மூன் றாேல
புகன்றனள். அவனும் ேகட்டு
மைலேபாலும் மகிழ்ச்சி தாங்க
மாட்டாமல் ஆடல் உற்றான்!
இலாதவ

தமிழ்ச்சீ

ெபற்றா

எனஇருந் தா எல் ேலாரும்.
'நைகமுத்து நலிவு றாமல்
நன்றுகாத் திடுங்கள்' என்று
மிகத்தாழ்ந்து ேகட்டுக் ெகாண்டாள்
மல க்குழல்! 'ெமய்யாய் என்றன்
அகத்தினில் ைவத்துக் காப்ேபன்
அஞ்சாத9 ' என்றாள் தங்கம்.
நைகமுத்துச் சுைவந9

தந்தாள்.

நன்ெறனப் பருகி னா கள்.
மாைலயாய் விட்ட ெதன்றும்
மாடுகன் றுகைளப் பா க்க
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ேவைலஆள் இல்ைல என்றும்
விளம்பிேய வண்டி ஏற
மூைலவா ராமல் மாடு
முடுகிற்ேற! அவ கள் ெநஞ்ேசா
ேமேலாடல் இன்றிப் ெபண்ணின்
வட்ைடேய
9
ேநாக்கிப் பாயும்.
"இன்ைறக்ேக நம்வட்
9 டுக்குத்
திரும்பிட ஏன்நி ைனத்தாய்?"
என்றுமா வரசு ேகட்டான்;
"எனக்கான ெபண்டி க் ெகல்லாம்
நன்றான இந்தச் ெசய்தி
நவிலத்தான் அத்தான்" என்றாள்.
"என்ேதாழ rடம்ெசால் லத்தான்
யான்வந்ேதன்" என்றான் அன்ேனான்.
தங்கேமா மகைன விட்டுத்
தன்வடு
9 வந்து ேச ந்தாள்;
அங்குநாற் காலி ஒன்றில்
அம ந்தனள்; உடன்எ ழுந்தாள்
எங்கந்தச் சாவி என்றாள்?
ஈந்தன

இருந்த மக்கள்

ெசங்ைகயால் திறந்தாள் ேதாட்டச்
சிறியேதா

அைறைய நாடி.

எழில்மண வழகன் வந்தான்
தங்கத்தின் எதிrல் நின்றான்.
"விழிபுகா இருட்ட ைறக்குள்
என்னதான் ேவைல? இந்தக்
கழிவைடக் குப்ைபக் குள்ேள
ைகயிட்டுக் ெகாள்ளு வாேனன்?
ெமாழியாேயா விைட எனக்கு?
ெமாய்குழால்" என்று ேகட்டான்.
அைறயினில் அடுக்கப் பட்ட
எருமூட்ைட அகற்றி, அண்ைட
நிைறந்திட்ட விறைகத் தள்ளி
ெநடுங்ேகாணி மூட்ைட தள்ளிக்
குறுகிய இடத்தி னின்று
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குந்தாணி ந9க்கி அந்தத்
துைறயிேல கண்டாள் பிள்ைளத்
ெதாட்டிைல எடுக்க லானாள்.
"நைகமுத்தாள்" என்று கூறி
நடுமூன்று விரைலக் காட்டித்
"துகள்ேபாகத் துைடக்க ேவண்டும்
ெதாட்டிைல" என்றாள் தங்கம்.
மகிழ்ந்தனன்! எனினும், 'பிள்ைள
மருமகள் ெபறேவா இன்னும்
ெதாைகஏழு திங்கள் ேவண்டும்
இதற்குள்ஏன் ெதாட்டில்?" என்றான்.
"ேபரவா வள க்கும் என்பா
ேபதைம! அதுேபால் ந9யும்
ேபரைனக் காண லான
ேபரவாக் ெகாண்ட தாேல,
சீருற மூன்று திங்கட்
கருக்ெகாண்ட ெசய்தி ேகட்டுக்
காrருள் தன்னில் இன்ேற
ெதாட்டிைலக் கண்ெட டுத்தாய்".
எனமண வழகன் ெசான்னான்
ஏந்திைழ சிrத்து நாணி
இனிதான ெதாட்டி ைலப்ேபாய்
ஒருபுறம் எடுத்துச் சா த்தித்
தனதன்பு மணாள னுக்குச்
சாப்பாடு ேபாடச் ெசன்றாள்;
தனிமண வழகன் வந்து
தாழ்வாரத் ேதஅ ம ந்தான்.
உணைவயும் மறந்து விட்டான்;
ெதருப்பக்கத் தைறயின் உள்ேள
பணப்ெபட்டி தனிேல ெவள்ளிப்
பாலைட ேதடு தற்குத்
துணிந்தனன்; அைறயில் ெசன்றான்.
ெபட்டிையத் தூக்கி வந்து
கணகண ெவனத்தி றந்தான்.
ைகப்ெபட்டி தைனஎ டுத்தான்.
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அதைனயும் திறந்தான் உள்ேள
ஐந்தாறு துணி பிrத்து
முதுைமயாற் சிைதந்து ேபான
மூக்குப்பா லைடையக் கண்டான்.
எதி வந்து நின்றாள் தங்கம்.
"பா த்தாயா இதைன!" என்றான்.
மதிநிக

முகத்தாள் "யானும்

மணாளரும் ஒன்ேற" என்றாள்.
நைகமுத்தாள் மூன்று திங்கள்
கருவுற்ற நல்ல ெசய்தி
வைகவைக யாகப் ேபசி
மகிழ்ச்சியில் இரைவப் ேபாக்கிப்
பகல்கண்டா . மாம னாரும்
நைகமுத்ைதப் பா த்து மீ ண்டா .
அகல்வாேளா தங்கம்? அங்ேக
நைகமுத்ேதா டிருக்க லானாள்.
"சூேடறிற் றாெவந்ந9

தான்?

விளவிடு சுருக்கா்" என்று
ேவடப்பன் ெசான்னான், அன்று
விடிந்ததும் நைகமுத் தின்பால்!
கூடத்தில் இருந்த தங்கம்
"கூடாது கூடா தப்பா
வாடேவ ைலவாங் காேத
வஞ்சிமுன் ேபாேல இல்ைல".
எனக்கூறித் தாேன ெசன்று
ெவந்ந9ைர எடுத்து வந்தாள்;
மனமல
விழிமல

சிறிது வாட
அவன்ேமல் ஓட

நைனமல க் குழலாள் ஆன
நைகமுத்தாள் தன்ம ணாளன்
இனிதாகக் குளிப்ப தற்ேக
இயன்றவா றுதவச் ெசன்றாள்.
"நைகமுத்து முன்ேபால் இல்ைல
நலியச்ெசய் யாேத" என்று
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புகன்றன

அன்ைன யா . ஏன்

புகன்றன ? எனத்த னக்குள்
புகன்றனன். எனினும் தன் ைகப்
புறத்துள்ள நைகமுத் தாைளப்
புகல்என்றும் ேகட்டா னில்ைல
ெபாழுேதாடக் ேகட்ேபாம் என்ேற.
ெபாழுேதாட, இரவு வந்து
ெபாலிந்தது மணிவி ளக்கால்!
எழுேதாவி யத்தாள் அன்பால்
எதி பா த்தாள்! கைடையக் கட்டி
முழுதாவ ேலாடு சாவி
முடிப்புடன் ேவடன் வந்தான்;
ெதாழுேதாடி 'வருக' என்ற
ெசால்ேலாடு வரேவற் றாள்ெபண்.
பிள்ைளயின் வரவு கண்டு
சிலசில ேபசித் தங்கம்
உள்ளதன் நைகமுத் தின்பால்
ெசால்ெலன உைரத்துச் ெசன்றாள்;
"கிள்ைளேய! நைகமுத் தாேள!
கிட்டவா; என்றன் தாயா
துள்ளிப்ேபாய் தாேம ெவந்ந9
தூக்கிவந் தா கள் அன்ேறா?
"நைகமுத்து முன்ேபால் இல்ைல
நலிவுெசய் யாேத, என்று
புகன்றன

அன்ேறா?" என்றான்

" ெபான்ேன அ·ெதன்ன?" என்று
மிக ஆவேலாடு ேகட்டான்.
தன்மூன்று விரல்கள் காட்டி
முகநாணிக் கீ ழ்க்கண் ணாேல
முன்நின்றான் முகத்ைதப் பா த்தாள்.
'கருவுற்றுத் திங்கள் மூன்று
கண்டாயா?' எனேவ டப்பன்
அருேகாடித் தழுவிப் "ெபண்ேண
அறிவிப்பாய்" என்றான்; "ஆம் ஆம்
இருநூறு தடைவ ேகட்பீ !"
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எனக்கூறி அடுக்க ைளக்குப்
பrமாறச் ெசன்றாள்! காைள
மகிழ்ச்சியிற் பைதத்தி ருந்தான்.
நான்சிறு ைபயன் அல்ேலன்
நான்தந்ைத! என்ம ைனவி
தான்மூன்று திங்க ளாகக்
கருவுற்றாள்! தாய்ைம உற்றாள்!
வான்ெபற்ற நிலைவப் ேபால
வந்ெதாரு குழந்ைத என்ைனத்
ேதன்ெபற்ற வாயால் அப்பா
எனத்தாவும் திங்கள் ஏழில்.
ெபற்றதாய் மடியின் மீ து
யாழ்கிடப் பதுேபால் பிள்ைள
உற்றிடும்; அம்மா என்னும்;
அவ்விைச, அமிழ்தின் ஊற்றாம்!
கற்றா ேபால் அக்கு ழந்ைத
கண்டுதாய் ைகப்பு றத்தில்
நற்றமிழ்ப் பால் குடிக்க
நக த்தும்தன் சிவந்த வாைய.
அைணத்துக்ெகாண் டிடுவாள் அன்ைன
அமிழ்தச்ெசம் பிைனயும், தன்பால்
இைணஇதழ் குவிய உண்ணும்
இளங்குழந் ைதையயும் ேச த்ேத
அணிேமலா ைடயினால் மூடி
அவள்இைட அைசப்பாள்! அன்பின்
பணிகாண்ேபன் ைவயம் ெபற்ற
பயைனக்கண் ணாரக் காண்ேபன்.
எனப்பல வாறு ேவடன்
எண்ணத்தின் கள்அ ருந்தி
மைனநல்லாள் அைழக்கத் ேதறி
உணவுண்ண மகிழ்ந்து ெசன்றான்;
இனிதான உணவு நாவுக்
கினிதாகும்; கருக்ெகாண் டாளின்
புைனேமனி காணு கின்றான்.
புத்துயி
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அகவல்
மகள்கரு வுற்ற மகிழ்ச்சிச் ெசய்திைய
மாவரசு தானும் மல க்குழல் தானும்
வில்லிய னூrல் ெசால்லா இடம்எது?
நைகமுத்துக் கருவுற்ற நல்ல ெசய்திைய
அறிந்ேதா

அைனவரும் வந்து வந்து

தத்தம் மகிழ்ச்சியும் வாழ்த்தும் தந்து
ெசன்றா ; அவ கள் திண்ைணயில் தன்னுடன்
அைதேய ேபசி அம ந்திரா ததுதான்
மாவர சுக்கு வருத்தம் தந்தது!
ெதருவிற் ெசல்லும் மகளிைர அைழத்துக்
"கருவுற் றாள்என் கண்ணிக

ெபண்ணாள்;

காணச் ெசன்ேறன் காைலயில்; கண்ேட
உடேன திரும்பிேனன்; உடல்வலிக் கின்றேத
என்ன ெசய்யலாம்" என்பாள் மல க்குழல்;
ேவைலக் காrகள் ேவெறது ேபசினும்
ெபண்கரு வுற்ற ெபருைமேய ேபசுவாள்.
"இந்த வூட்டில் முந்திமுந் திஒரு
ேபரன் ெபாறக்கப் ேபாறான். ஆமாம்
இஞ்சி ெமாைளக்கப் ேபாவுது. நல்ல
எலுமிச் சம்பழம் பழுக்க இருக்குது.
நல்ல வூட்டில் எல்லாம் ெபாறக்கும்
குடுகுடு குடுகுடு குடுகு டுகுடும்"
என்று குடுகுடுப்ைபக் காரன் இயம்பினான்!
வழக்கம் ேபால்அவன் வந்து ெசான் னாலும்
மல க்குழ லுக்கும் மாவர சுக்கும்
ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சி இயம்பேவா முடியும்?
அழுக்குப் பழந்துணி அவன்ேகட்டு நின்றான்.
புதுேவட்டி தந்து, 'ேபாய்நா ேடாறும்
இதுேபால் ெசால்லி இதுேபால் ெகாள்"என்று
மாவரசு ெசான்னான்; மல க்குழல் ெசான்னாள்;
எழில்ேவ டப்பைன ஈன்ேறா

தாமும்

நைகமுத் தாளின் நற்றந்ைத தாயாரும்
கருவுற் றாள்ேமல் கண்ணும் கருத்துமாய்
நாளிைன மகிழ்ச்சிேயாடு நக த்தி வந்தன .
பாைளச் சிrப்பினாள் பசும்ெபாற் பலாப்பழம்
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மடியிற் சுமந்தபடி, "பத்தாம் திங்களின்"
முடிேமல் தன்மல

அடிைய ைவத்தாள்.

வில்லிய னூைர விட்டுத் தன்னருஞ்
ெசல்வி யுடனிருந்து மல க்குழல் ெசய்யும்
உதவி உடலுக்குயிேர ேபான்றது!
மாவரசு நாேடாறும் வந்து வந்து
நாவர ச களின் நல்ல நூற்களும்
ஓவியத் திரட்டும், உய சிற் றுணவும்,
வாங்கித் தந்து, மகள்நிைல கண்டு
ேபாவான், உள்ளத்ைதப் புதுைவயில் நிறுத்தி;
ந9டு மணிப்ெபாறி ஆடுங் காய்ேபால்
தங்கம், தன்வடு
9 தன்மகன் வடு
9
நாடுவாள் மீ ள்வாள் மணிக்குநாற் பதுமுைற.
அயலவ

நாடும் அன்ைன நாடும்

இனிப்பில் இருநூறு வைகபடச் ெசய்த
அமிழ்தின் கட்டிகள், அரும்ெபாருட் ெபட்டிகள்
வாங்கி வந்து மணவழ கன்தான்
"இந்தா குழந்தாய்" என்றுநைக முத்துக்கு
ஈந்து ேபாவான், இன்னமும் வாங்கிட!
கறந்தபால் நிறந்திகழ் கவின்உைட பூண்ட
மருத்து வச்சி நாெடாறும் வருவாள்.
நைகமுத் தாளின் உடல்நிைல நாடித்
தகுமுைற கூறித் தாழ்வா ரத்தில்
இருந்தபடி இருப்பது கூடா ெதன்றும்
உலாவுக என்றும் உைரத்துச் ெசல்ைகயில்,
வட்டின்
9
ெவளிப்புறத்து நின்று ேவடப்பன்,
"நைகமுத் துடம்பு நன்று தாேன?
கருவுயி ப் பதில்ஒரு குைற யிராேத?
ெசால்லுக அம்மா, ெசால்லுக அம்மா!"
என்று ேகட்பான்; துன்பேம இராெதன
நாைலந் துமுைற நவின்று ெசல்வாள்.
அயலகத்து மயில்நிக

அன்புத் ேதாழிமா

குயில்ெமாழி நைகமுத்ைதக் கூடி மகிழ்ந்து
கழங்கு, பல்லாங் குழிகள் ஆடியும்
எழும்புகழ்த் திருக்குறள் இன்பம் ேதாய்ந்தும்
ெகால்ைல முல்ைல மல்லிைக பறித்தும்
பறித்தைவ நாrற் பாங்குறத் ெதாடுத்தும்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

ெதாடுத்தைவ திருத்திய குழலிற் சூடியும்
பாடியும் கைதகள் பக ந்தும் நாழிைக
ஓடிடச் ெசய்வா

ஒவ்ெவாரு நாளும்;

நன்மகளான நைகமுத் துக்குப்
பிறக்க இருப்பது ெபண்ணா ஆணா
என்பைத அறிய எண்ணி மல க்குழல்
தன்ெனதி

உற்ற தக்கா

ஒருவ பால்

என்ன குழந்ைத பிறக்கும் என்று
வட்டு
9
நைடயில் ெமல்லக் ேகட்டாள்;
ெபrயவ

"ெபண்ேண பிறந்து விட்டால்

எங்ேக ேபாடுவ 9 ?" என்று ேகட்டா .
"மண்ணில் பட்டால் மாசுபடும் என்றுஎன்
கண்ணில் ைவத்ேத காப்ேபன் ஐயா"
என்று மல க்குழல் இயம்பி நின்றாள்.
"ஆேண பிறந்தால் அைதஎன் ெசய்வ 9 ?"
என்று ேகட்டா

இன்ெசாற் ெபrயவ .

"ஆைணயும் அப்படி ஐயா" என்று
மல க்குழல் மகிழ்ந்து கூறி நின்றாள்.
"ெபண்ேண ஆயினும் ஆேண ஆயினும்
பிறத்தல் உறுதி" என்றா

ெபrயவ .

இதற்குள் உள்ேள இருந்ேதா

வந்ேத

குறிேகட்ட மல க்குழல் ெகாள்ைக மறுத்துச்
சிrத்தன ! வட்டினுள்
9
ெசன்றா .
வருத்தியது இடுப்புவலி நைகமுத் ைதேய.
எண்சீ

விருத்தம்

பறந்ததுபா

ெபாறிவண்டி சிட்டுப் ேபாலப்

பழக்கமுள மருத்துவச்சி தைனஅ ைழக்க!
உறவின்முைறப் ெபண்டி பல

அைறவட்
9 டுக்குள்

ஒண்ெடாடியாள் நைகமுத்ைதச் சூழ்ந்தி ருந்தா ;
நிைறந்திருந்தா

ஆடவ கள் ெதருத்திண் ைணேமல்;

நிலவுேபால் உைடபுைனந்த மருத்து வச்சி
ெபாறிவண்டி விட்டிறங்கி வட்டுட்
9
ெசன்றாள்;
புதியேதா

அைமதிகுடி ெகாண்ட தங்ேக.

ேபச்சற்ற நிைலயினிேல உள்ளி ருந்து
ெபண்◌ுழந்ைத! ெபண்குழந்ைத!! என்ப தான
ேபச்ெசான்று ேகட்கின்றா
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ெபய்என்ற உலகுக்குப் ெபய்த வான்ேபால்
கீ ச்ெசன்று குழந்ைதயழும் ஒலியும் ேகட்டா ;
கிளிெமாழியாள் மல க்குழலும் ெவளியில் வந்து
"மூச்ேசாடும் அழேகாடும் ெபண்கு ழந்ைத
முத்துப்ேபால் பிறந்ததுதாய் நலேம" என்றாள்.
அச்செமன்னும் ெபருங்கடைலத் தாண்டி ஆங்ேகா
அகமகிழ்ச்சிக் கைரேச ந்தா ! கைடயி னின்று
மிச்சமுறக் கற்கண்டு ெகாண்டு வந்தா ;
ெவற்றிைலயும் களிப்பாக்கும் சுமந்து வந்தா ;
ெமச்சிடுவா ைழப்பழத்தின் குைலெகா ண ந்தா ;
ேமன்ேமலும் வந்தா க்கும் வழங்கி னா கள்;
பச்சிளங் குழந்ைதக்கும் தாய்க்கும் வாழ்த்துப்
பாடினா
அறுசீ

மகளிெரல்லாம் தாழ்வா ரத்தில்.
விருத்தம்

ஈைரந்து திங்க ளாக
அகட்டினில் இட்டுச் ேச த்த
சீேரந்து ெசல்வந் தன்ைன
அண்ைடயிற் ேச த்துத் தாய்க்கு
ேநேரெமல் லாைட ேபா த்து
நிலாமுகம் வாைன, ேநாக்க
ஓராங்கும் அைசயா வண்ணம்
கிடத்திேய ஒருபாற் ெசன்றா .
ெசன்றஅம் மகளி

தம்மில்

தங்கம்ேபாய்த் தன்ம கன்பால்
"உன்மகள் தன்ைனக் காண
வா" என அைழக்க லானாள்;
ஒன்றும்ெசால் லாம ேலஅவ்
ேவடப்பன் உள்ேள ெசன்றான்;
தன்துைண கிடக்ைக கண்டான்;
தாய்ைமயின் சிறப்புக் கண்டான்.
இளகிய ெபான்உ ருக்கின்
சிற்றுடல், இருந9 லக்கண்,
ஒளிபடும் பவழச் ெசவ்வாய்
ஒருபிடிக் கரும்பின் ைககால்
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அளிதமிழ் உயி ெபற் றங்ேக
அழெகாடும் அைசயும் பச்ைசக்
கிளியிைனக் காணப் ெபற்றான்
கிைடப்பருஞ் ெசல்வம் ெபற்றான்.
"நைகமுத்து நலமா" என்றான்
"நலம்அத்தான்" என்று ெசான்னாள்.
"துகளிலா அன்ேப! மிக்க
துன்பமுற் றாேயா!" என்றான்.
"மிகுதுன்பம் இன்பத் திற்கு
ேவ " என்றாள். கைளப்பில் ஆழ்ந்தாள்.
"தகாதினிப் ேபசல், சற்ேற
தனிைமெகாள்" என்றான்; ெசன்றான்.
சிற்சில நாட்கள் ெசல்ல
நைகமுத்து நலிவு த9 ந்தாள்;
ெவற்பினில் எயில்ேச ந் தாற்ேபால்
ேமனியில் ஒளியும் ெபற்றாள்.
கற்பாrன் நிைலேய யன்றிக்
கற்பிப்பா

நிைலயும் உற்றாள்!

அற்ைறநாள் மகளும் ஆகி
அன்ைனயும் ஆனாள் இந்நாள்.
ெபய சூட்டு விழாந டத்த
அறிவினிற் ெபrேயா
அயலவ

மற்றும்,

உறவி ேனா கள்

அைனவ க்கும் அைழப்புத் தந்தா .
ெவயில்முகன் ேவடப் பன்தன்
வெடலாம்
9
ஆட வ கள்
கயல்விழி மடவா

கூட்டம்

கண்ெகாள்ளாக் காட்சி ேயஆம்.
ஓவியப் பாயின் மீ தில்
உட்கா ந்ேதா

மின்இ யக்கத்

தூவிசி றிக்காற் ேறாடு
சூழ்பன்ன 9

மணமும் ெபற்றா .

மூேவந்த

காத்த இன்ப

முத்தமிழ் இைசயுங் ேகட்டா .
ேமவும்அவ் வைவைய ேநாக்கி
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ேவடப்பன் ேவண்டு கின்றான்.
"ேதாழியீ

ேதாழன் மாேர,

வணக்கம்!நற் றூய்த மிழ்தான்
வாழிய! அைழப்ைப எண்ணி
வந்தனி ; உங்கள் அன்பு
வாழிய! இந்த நன்றி
என்றும்யாம் மறப்ேபாம் அல்ேலாம்.
ஏைழேயாம் ெபற்ற ெபண்ணுக்கு
இடுெபய

விழாநன் றாக!

இவ்விழாத் தைலைம தாங்க
இங்குள்ள அறிவின் மூத்ேதா
ெசவ்விதின் ஒப்பி எங்கள்
ெசல்விக்குப் ெபய
எவ்ெவவ

ெகாடுக்க!

வாழ்த்தும் நல்க!

இைறஞ்சிேனாம்" என்ற ம ந்தான்.
"அவ்வாேற ஆக" என்ேற
நைகமுத்தும் உைரத் தம ந்தாள்.
அங்குள்ள அறிவின் மூத்ேதா
அைவயிைடத் தைலைம ெபற்ேற,
"இங்குநம் நைகமுத் தம்ைம
ேவடப்ப

இளம்ெபண் ணுக்ேக

உங்களின் சா பில் நான்தான்
ஒருெபய

குறிப்ேபன்" என்றா .

"அங்ஙேன ஆக" என்றா
அைவயிைட இருந்ேதா

யாரும்.

அப்ேபாது நைகமுத் தம்ைம
அணிமணி ஆைட பூண்டு
முப்பாங்கு மக்கள் காண
முத்துத்ேத

வந்த ெதன்னக்

ைகப்புறம் குழந்ைத என்னும்
கவின்தங்கப் படிவம் தாங்கி
ஒப்புறு ேதாழி மா கள்
உடன்வர அைவக்கண் வந்தாள்.
கரும்பட்டு ெமன்மயி
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காற்ெறாடும் ஆடக் கண்ேடா .
விரும்பட்டும் என்று சின்ன
மின்ெநற்றிக் கீ ழ்இ ரண்டு
சுரும்பிட்ட கருங்கண் காட்டி
எறும்புெகாள் ெதாட ச்சி ேபாலும்
அரும்பிட்ட புருவம் காட்டி
அழகுகாட் டும்கு ழந்ைத!
எள்ளிளஞ் சிறிய பூைவ
எடுத்துைவத் திட்ட மூக்கும்
வள்ளச்ெசந் தாம ைரப்பூ
இதழ்கவிந் திருந்த வாய்ப்பின்
அள் இரண் டும்சி வப்பு
மாதுைள சிதறச் சிந்தும்
ஒள்ளிய மணிச்சி rப்பும்
உவப்பூட்டும் ெபண்கு ழந்ைத.
அன்ைனயி னிடத்தி னின்று
ேவடப்பன், அருைமச் ெசல்வி
தன்ைனத்தன் ைகயால் வாங்கித்
தமிழ்ப்ெபr யா பால் தந்தான்.
"என்அன்ேப இளம்பி ராட்டி"
எனவாங்கி அைணத்து, மற்றும்
முன்னுள்ளா

தமக்கும் காட்டி,

முைறப்பட ெமாழிய லுற்றா ;
"வானின்று மண்ணில் வந்து
மக்கைளக் காக்கும்; அ·து
ேதன்அன்று; கரும்பும் அன்று;
ெசந்ெநல்லின் ேசாறும் அன்று;
ஆன்அருள் பாலும் இன்ேற;
அதன்ெபய

அமிழ்தாம்! ெதான்ைம

ஆனேப ருலைகக் காக்க
அமிழ்வதால் மைழய· ேதயாம்.
தமிழrன் தமிழ்க்கு ழந்ைத
தமிழ்ப்ெபய

ெபறுதல் ேவண்டும்.

அைமயுறும் மைழேபால் நன்ைம
ஆக்கும்இக் குழந்ைதக் கிந்நாள்
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அமிழ்ெதன்று ெபய

அைமப்ேபாம்

அமிழ்தம்ைம நாளும் வாழ்க!
தமிழ்வாழ்க! தமிழ
என்றன

வாழ்க!"

அறிவில் மூத்தா .

"அமிழ்தம்ைம வாழ்க!" என்ேற
அைனவரும் வாழ்த்தி னா கள்.
அமிழ்தம்ைமப் ெபய ப்பு ைனந்த
அன்புறு குழந்ைத தன்ைன
எமதன்ேப எனேவ டப்பன்
இருைகயால் வாங்கி ேயதன்
கமழ்குழல் நைகமுத் தின்பால்
காட்டினான் ைகயால் அள்ளி.
அமிழ்தம்மா எனஅ ைணத்ேத
அழகிக்கு முத்தம் தந்தாள்!
தமிழ க்கு நன்றி கூறி
ெவற்றிைல பாக்குத் தந்து
தமிழ்பாடி இைசந டத்தி
ேவடப்பன் தன்ைக கூப்ப
"அமிழ்தம்ைம நாளும் வாழ்க",
எனச்ெசன்றா

அைனவ

தாமும்.

இருகாைலச் சப்ப ளித்ேத
இடதுைகப் புறத்தில், அன்பு
ெபருகிடத் தைலைய ஏந்திப்
பின்உடல் மடியில் தாங்கி
மருவிேய தன்பாற் ெசப்பு
வாய்ேச த்து மகள்மு கத்தில்
ஒருமுத்து நைகமுத் த9ந்தாள்.
உடம்ெபல்லாம் மகிழ்முத் தானாள்.
அமிழ்துண்ணும் குழந்ைத வாயின்
அழகிதழ் குவிந்தி ருக்கும்
கமழ்ெசந்தா மைரய ரும்பு
கதி காண அவிழ்மு ைனேபால்!
தமிழ்நலம் மனத்தால் உண்பா
விழிஒன்றிற் சா வ தில்ைல;
அமிழ்துண்ணும் குழந்ைத கண்ணும்
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அயல்ேநாக்கல் சிறிதும் இல்ைல.
உண்பது பிறகா கட்டும்
உலைகப்பா க் கின்ேறன் என்று
துண்ெணன முகம்தி ருப்பித்
தூயதாய் முகேம காணும்;
கண்மகிழ் திடும்ெசவ் வாயின்
கைடமகிழ்ந் திடும்;இவ் ைவயம்
உண்ைமயாய்த் தன்தாய் என்ேற
உண வதால் உளம்பூ rக்கும்.
விrவாைழப் பூவின் ெகாப்பூழ்
ெவள்விழி யின்ேமல் ஓடும்
கருவண்டு விழியால் ெசால்லும்
கைதஎன்ன என்றாள் அன்ைன;
சிrத்ெதாரு பாட்டுச் ெசால்லித்
திரும்பவும் மா ப ைணந்து
ெபாருட்சிறப் ைபயும்வி ளக்கும்
ெபான்னான ைகக்கு ழந்ைத.

"மண்ணாண்ட மூேவந் த தம்
மரபினா

என்ம ணாள

ெபண்ணாளுக் களித்த இன்பப்
பயனாய்இப் ெபருைவ யத்தா
உள்நாண அழகு மிக்க
ஒருமகள் ெபற்ேறன்" என்ேற,
எண்ணிேய அன்ைன தன்'பால்'
உண்பாளின் முகத்ைதப் பா த்தாள்.
மணிவிழி இைமயால் மூடி
உறக்கத்தில் நைகம ைறத்துத்
தணிவுறும் தமிழ

யாழ்ேபால்

தன்மடி ேமல்அ ைமந்த
அணியுடல் குழந்ைத கண்டாள்
அன்புடன் இருைக ஏந்திப்
பணியாள

ெசய்த ெதாட்டிற்

பஞ்சைண வள த்த லானாள்.
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ப·ெறாைட ெவண்பா
தன்மகளின் ெபண்ைணத் தனிப்ெபருைமப் ேப த்திதைன
இன்ப அமிழ்ைத இைணயற்ற ஓவியத்ைதத்
தங்கம் எடுத்துத் தைலயுச்சி தான்ேமாந்து
மங்கா மகிழ்ச்சியினால் மா ேபா டைணத்திருந்தாள்!
அங்கந்த ேவைளயிேல அன்பு மகள்ெபற்ற
திங்கட் பிைறையச் ெசழுமணிையப் ேப ◌்திதைனக்
காண மல க்குழலும் வந்தாள் கடிதினிேல!
பாட்டிமா

வந்தா

பழம்பாட்டுப் பாடிடுவா

ேகட்டு மகிழலாம் என்று கிளிப்ேபச்சுத்
ேதாழிமா

தாழ்வாரத் ெதாட்டிலண்ைட வந்தம ந்தா .

உள்ளவ கள் எல்லாரும் தங்கத்தின் ைகப்புறத்தில்
உள்ள குழந்ைத யுடன்ெகாஞ்ச முந்துவைதத்
தங்கம் அறிந்தாள் தனதிடத்தில் உள்ள ஒரு
ெபாங்கும் அமிழ்ைதப் ெபான்னான ெதாட்டிலிேல
இட்டாள் நைகமுத்ைத இன்னிைசயால் தாலாட்ட
விட்டாள் விைளந்த ெதாருபாட்டு.
தாயின் தாலாட்டு
ெபான்ேன மணிேய புதுமலேர ெசந்ேதேன
மின்ேன கருவானில் ெவண்ணிலேவ கண்ணுறங்கு!
தன்ேன rலாத தமிேழ தமிழ்ப்பாட்ேட
அன்ைனநான்; உன்விழியில் ஐயம் ததும்புவேதன்?
என்ெபற்ற அன்ைனயா

உன்பாட்டி இன்னவ கள்

உன்தந்ைத அன்ைன உய பாட்டி இன்னவ கள்!
என்னருைமத் ேதாழிமா

உன்தாய்மா

அல்லேரா?

கன்னற் பிழிேவ கனிச்சாேற கண்ணுறங்கு!
சின்னமல க் காலைசயச் ெசங்ைக மல அைசய
உன்கண் உைரப்பெதன்ன என்கண்ேண கண்ணுறங்கு!
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ேதாழிமா

தாலாட்டு

ெதாைகமுத்துத் ெதாங்கலிட்ட ெதாட்டிலிேல அன்ேப
நைகமுத்தின் ெபண்ணான நன்முத்ேத மாேன!
தைகயாள

ைவயத்தில் தந்த திருேவ

ெதாைகேபாட்டு வாங்க ஒண்ணாத் தூய்அமிழ்ேத கண்வளராய்!
கன்னங் கrய களாப்பழத்தின் கண்ணிரண்டும்
சின்னஞ் சிறிய ஒளிெநற்றித் தட்டிலிட்ேட
இன்னும் எமக்ேக இனிப்பூட்டிக் ெகாண்டிருந்தால்
ெபான்"உறக்க நாடு" புலம்பாேத கண்மணிேய!
தங்கத் திருமுகத்தின் தட்டினிேல உன்சிrப்ைபப்
ெபாங்கைவத்ேத எம்உளத்ைதப் ெபாங்கைவத்துக் ெகாண்டிருந்தால்
திங்கள் முகத்துன் சிrப்ேபாடு தாம்ெகாஞ்ச
அங்"குறக்க நாட்டா " அவாமறுத்த தாகாேதா?
ெசங்காந்த ளின்அரும்ேபா சின்னவிரல்? அவ்விரைல
அங்காந்த வாயால் அமிழ்தாக உண்கின்றாய்!
ெகாங்ைக அமிழ்து புளித்தேதா கூெறன்றால்
ெதங்கின்பா ைளச்சிrப்புத் ேதைன எமக்களித்தாய்!
பஞ்சுெமத்ைதப் பட்டு பரந்த ஒரு ேமல்விrப்பில்
மிஞ்சும் மணமலrன் ேமனி அைசயாமல்
பிஞ்சுமா விண்விழிையப் ெபண்ேண இைமக்கதவால்
அஞ்சாது பூட்டி அைமவாகக் கண்ணுறங்காய்!
தங்கத்துப் பாட்டி தாலாட்டு
ஆட்டனத்தி யான அருைம மணாளைனேய
ஓட்டப் புனற்கன்னி உள்மைறத்துக் ெகாண்டுெசல்லப்
ேபாதுவிழி ந9 பாயப் ேபாய்மீ ட்டுக் ெகாண்டுவந்த
ஆதிமந்தி கற்புக் கரசியவள் ந9தாேனா?
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ெசல்வத் தமிழ்ேவந்த

ேபாற்றும் ெசந்தமிழான

கல்விக் கரசி கைலச்ெசல்வி ஔைவ
இனியும் தமிழ்காத்ேத இந்நாட்ைடக் காக்க
நிைனத்துவந்தாள் என்னிலவள் ந9தாேனா என்கிளிேய?
நாட்டு மறவ குல நங்ைகயைரச் ெசந்தமிழின்
பாட்டாேல அமிழ்ெதாக்கப் பாடிடுவாள் நற்காக்ைகப்
பாடினியா

நச்ெசள்ைள பா புகழும் மூதாட்டி

கூடி உருெவடுத்தா

என்றுைரத்தால் ந9தாேனா?

அண்டும் தமிழ்வறுைம அண்டாது காக்கவந்த
எண்டிைசயும் ேபாற்றும் இளெவயினி ந9தாேனா?
தக்கபுகழ்ச் ேசாழன் தறுகண்ைம பாடியவள்
நக்கண்ைண என்பவளும் ந9தாேனா நல்லவேள!
கற்ேறான்றி மண்ேதான்றாக் காலத்ேத வாேளாடு
முற்ேறான்றி மூத்த குடியின் திருவிளக்ேக!
சற்ேறஉன் ஆடல் தமிழ்ப்பாடல் ந9நிறுத்திப்
ெபாற்ெகாடிேய என்னருைமப் ெபான்ேனந9 கண்ணுறங்காய்!
மல குழல் பாட்டி தாலாட்டு
உச்சி விளாம்பழத்தின் உட்சுைளயும் கற்கண்டும்
பச்ைசஏ லப்ெபாடியும் பாங்காய்க் கலந்தள்ளி
இச்இச்ெசன உண்ணும் இன்பந்தான் ந9 ெகாடுக்கும்
பிச்ைச முத்துக் கீ டாேமா என்னருைமப் ெபண்ணரேச!
தஞ்ைசத் தமிழன் தரும்ஓ வியம்கண்ேடன்
மிஞ்சு பலிவரத்தின் மின்னும்கல் தச்சறிேவன்
அஞ்சுமுைற கண்டாலும் ஆவலறா உன்படிவம்
வஞ்சிேய இப்ெபrய ைவயப் படிவமன்ேறா
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முகிழாத முன்மணக்கும் முல்ைல மணமும்
துகள்த9 ந்த சந்தனத்துச் ேசாைல மணமும்
முகநிலவு ேமேலநான் உன்உச்சி ேமாந்தால்
மகிழ மகிழ வருமணத்துக் கீ டாேமா?
தமிழ

தனிச்சிறப்பு யாழின் இைசயும்

குமிக்கும் ஒருேவய்ங் குழலின் இைசயும்
தமிழின் இைசயும் சrயாேமா, என்றன்
அமிழ்ேத, மல வாய்ந9 அங்காப்பின் ஓைசக்ேக;
இன்பத்து முக்கனிேய என்னன்ேப கண்ணுறங்கு
ெதன்பாண் டிய மரபின் ெசல்வேம கண்ணுறங்காய்!
பிள்ைளையத் தூக்கும் முைற
அகவல்
நடுப்பகல் உணவுக்கு நல்ேவ டப்பன்
இல்லில் நுைழந்தான் "என்கண் மணிேய
என்றன் அமிழ்ேத" என்று கூவியபடி!
ைமப்புரு வத்து மங்ைக நைகமுத்துக்
ைகப்புறத் தில்தன் கட்டழகு சுமந்து
வந்துதாழ் வாரத்தில் மணவாளனிடம்
காட்டி நின்றாள்! கண்டேவ டப்பன்
அடங்ெகாணா மகிழ்ச்சியால் அருைம மகைள
எடுக்க விைரந்தான். "அதுதான் இயலாது!
ெகாள்அன்று; ெகாத்த மல்லி அன்று;
பிள்ைள அத்தான்" என்றாள் ெபற்றவள்.
"பிள்ைளையத் தூக்கும் ெபருந்திறம் தானும்
ெகாள்ளேவ ெசால்லிக் ெகாடு"ெவனக் ேகட்டான்.
ேவடப்ப னுக்கு விளக்குவாள் துைணவி:
"ஆழியில் உருவமான அழகுமட் கலத்ைத
இயற்றி ேயா க்ேக எடுப்பது முடியும்;
சுட்டமட் கலத்ைத எவரும் தூக்கலாம்!
இறுகா அமிழ்தின் இளகல் உடம்ைப
உறுத்தாமல் தூக்க ஒருதிறம் ேவண்டும்.
இன்னும் ெசால்ேவன் நன்று ேகட்க:
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குளந9 த் தாமைர குழந்ைதயின் இளந்தைல!
அம்மல த் தண்ேட அழகிய 'ெமல்லுடல்'
தண்டுடல் மல த்தைல தாங்குேமா அத்தான்?
தைலஉடல் இரண்ைடயும் ஒருங்கு தாங்கி
உைலஅமிழ்ைத வறியவள் ஒருத்திதூக் கல்ேபால்
தவறாது தூக்குவது தைலயா கியகடன்
ெதrந்ததா அத்தான்" என்றாள் ெதrைவ;
"கற்ேறன் கணக்கா யேரகற் றபடி
நிற்கும் படியும் நிகழ்த்துக" என்றான்.
தூக்கிக் காட்டினாள் ேதாைக
தூக்கினான். "சr" எனச் ெசான்னாள் துைணவிேய.
தந்ைதயின் தவறு
அறுசீ

விருத்தம்

ேவடப்பன் உணவ ருந்தி
மகேளாடு விைளயா டற்குக்
கூடத்தில் வந்து பா த்தான்
தூங்கிடும் குழந்ைத கண்டான்!
ேதடக்கி ைடத்தல் இல்லாச்
ெசல்வேம என்ெற டுத்தான்
வாடப் புrந்த தாேல
மகள்வறிட்
9
டழுதல் கண்டான்.
நைகமுத்து விைரந்து வந்தாள்
"குழந்ைதயின் நலிவு ந9ங்கத்
தகும்படி ெதாட்டில் தன்னில்
தாலாட்டித் தூங்கச் ெசய்ேதன்;
அகத்தினில் அன்பு ெகாண்டீ
ஆயினும் குழந்ைத தன்ைன
மிகத்துன்பம் அைடயச் ெசய்த9 ;
விலக்கஇச் ெசய்ைக" என்றாள்.
"குழந்ைததான் தூங்கும் ேபாது
எழுப்பினால் குற்ற ெமன்ன?
அழுதிடும் குழந்ைதக் கான
ஆறுதல் தூக்கந் தாேனா?
ஒழுங்ேகாடு குழந்ைத ஓம்பல்
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உனக்குத்தான் ெதrயும் ேபாலும்!
முழங்காேத ேபச்ைச வாைய
மூெடன்றான்" ேவடப் பன்தான்.
அன்புள்ள துைணவன் ஆங்ேக
இதுெசால்லிக் கைடக்குச் ெசன்றான்;
துன்புற்றாள் நைகமுத் தாளும்
துைணவrன் சினேம எண்ணி;
என்ெபற்ற குழந்ைதக் காகத்
துைணவrன் ெவறுப்ைப ஏற்ேறன்;
அன்பைரத் திருத்து தற்கும்
அன்புதான் தூண்டிற் ெறன்ைன.
இப்படி நிைனத்தா ளாகி
இல்லத்துப் பணிமு டித்தும்
ைகப்புறக் குழந்ைத தன்ைனத்
ேதாளிேல ேபாட்டுக் காத்தும்
அப்புறம் பகைலத் தள்ளி
இரவினில் அன்ப னுக்ேக
ஒப்புறத் துைணபு rந்தும்
இரவினில் உறங்கச் ெசன்றாள்.
படுக்ைகயின் விrப்பு மாற்றிப்
பக்கத்தில் குழந்ைதக் கான
துைடக்கின்ற துணிகள் ேதடித்
தூயபல் விrப்பும் ேதடி
விடிவி ளக்கும் திருத்தி
விலாப்புறத் திற்கு ழந்ைத
குடித்தபால் எடுத்தல் கண்டு
குட்ைடயால் தூய்ைம ெசய்ேத;
உடலிைன ஒருக்க ணித்ேத
குழந்ைதைய மா ேபா ெடாட்டித்
தடமல

வலக்ைக தன்ைனத்

தைலக்கைண மீ து ைவத்தும்
இடதுைக குழந்ைத ேமேல
வில்ைலப்ேபால் வைளய இட்டும்
கடுகள வைசதல் இன்றிக்
கண்வள
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தாய்ைமயின் ஆற்றல்
அன்றுநள் ளிரவில் ேவடன்
விழித்தனன்; அருகில் உள்ள
தன்மைன தன்கு ழந்ைத
நிைலைமைய ேநாக்க லானான்;
"என்மைன ஒருக்க ணித்ேத
இடக்ைகையக் குழந்ைத மீ தில்
சின்னக் கூடார மாக்கிச்
ேசல்விழி துயில்கின் றாேள.
ஒருநூேல புரண்டா ேளனும்,
ெதருவிைன ஒக்கச் ெசய்யும்
உருைளயின் கீ ழ்ம ல ேபால்
ஒழியுேம ெபற்ற பிள்ைள!
ெதrயேவ இல்ைல இ·து
ெதrைவக்ேக" எனேவ டப்பன்
அருகிேல அம ந்தி ருந்தான்
அகன்றிட மனம்வ ராமல்!
மங்ைகைய எழுப்பு தற்கு
வழியன்று கண்ட றிந்தான்:
அங்கவள் கைளந்ெத றிந்த
மல கண்ணி ையஅன் னாளின்
திங்களின் முகத்தில் ேபாட்டான்!
ேசயிைழ விழித்தா ளில்ைல.
இங்கினிக் குழந்ைத தன்ைன
எழுப்புேவன் என நிைனந்ேத;
மல கண்ணி தனில்அ விழ்ந்த
மலrதழ் ஒன்ைறத் தூக்கம்
கைலத்திடக் குழந்ைத மீ து
ேபாட்டனன்! தாயின் ைகதான்
மலrதழ் தைனத் துைடத்து
மற்றும்தன் இடம்ேபா யிற்ேற!
தைலவேனா இதைனக் கண்டான்;
தாய்ைமயின் ஆற்றல் கண்டான்.
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தைலவிக்கு மதிப்புச் ெசய்தான்;
தாய்ைமக்கு வணக்கம் ெசய்தான்.
இைலஎன்பால் குழந்ைத காக்கும்
ஆற்றல்எட் டுைணயும் என்றான்;
தைலமட்டும் இரண்ெடன் றாலும்
குழந்ைதயும் தாயும் ஒற்ைறக்
குைலேயயாம்; உயிரும் ஒன்ேற!
உள்ளத்தின் கூறும் ஒன்ேற!
எனக்ெகன்ன ெதrயும் தாய்க்கும்
இளங்குழந் ைதக்கு முள்ள
மனத்திடத் ெதாட பு? மற்றும்
வாயினாற் ேபசா ; தாயும்
தனதரும் குழந்ைத தானும்
கண்ணாலும் மனத்தி னாலும்
தனித்துப்ேப சிக்ெகாள் கின்றா
என்றுேபாய் தான்து யின்றான்.
ஓராண்டு
வான்பா த்துக் கிடந்த ேமனி
மண்பா த்துக் கவிழ்ந்தும், பின்ன
ேதன்பா த்த மல க்ைக யூன்றிச்
ெசம்ைமயாய்த் தவழ்ந்தும் நின்றும்
தான்பா க்க அங்கும் இங்கும்
தள்ளாடி நடந்தும், ெகண்ைட
மீ ன்பா த்த கண்ணாள் ெபண்ணாள்
ஓராண்டு ேமவல் உற்றாள்.
பட்டுப்பா வாைட கட்டிப்
பச்ைசப்பூச் சட்ைட இட்டுக்
கட்டிய முல்ைலக் கண்ணி
கரும்பாம்பின் பின்னல் தன்னில்
ெநட்டுறச் சூட்டி, ெநற்றி
ேந உறச் சுட்டி ைவத்து,
விட்டனள் அமிழ்ைத ஆடத்
தாழ்வார மீ தில் அன்ைன!
ஓடி வா

RangaRakes

tamilnavarasam.com

சிந்து கண்ணி
அமிழ்ேத அமிழ்ேத ஓடிவா-என்
அன்பின் விைளேவ ஓடிவா
தமிழின் சுைவேய ஓடிவா-என்
தங்கப் பாப்பா ஓடிவா
கமழும் பூேவ ஓடிவா-என்
கண்ணின் மணிேய ஓடிவா
குமியும் புகேழ ஓடிவா-என்
குத்து விளக்ேக ஓடிவா
பச்ைசக் கிளிேய ஓடிவா-என்
பாடும் தும்பி ஓடிவா
அச்சுப் ெபண்ேண ஓடிவா-என்
ஆடும் ெகாடிேய ஓடிவா
ெமச்சும் குயிேல ஓடிவா-என்
விrயும் சுடேர ஓடிவா
தச்சுத் திறைம ஓடிவா-என்
தங்கப் புைதேய ஓடிவா
வள்ளத் ேதேன ஓடிவா-என்
வானம் பாடி ஓடிவா
ெவள்ளப் பாேல ஓடிவா-என்
வட்டு
9
விளக்ேக ஓடிவா
துள்ளும் கன்ேற ஓடிவா-என்
ேதாைக மயிேல ஓடிவா
அள்ளும் சுைளேய ஓடிவா-என்
அன்பின் கனிேய ஓடிவா
முத்து நிலாேவ ஓடிவா-என்
மும்ைமத் தமிேழ ஓடிவா
கத்தும் கடேல ஓடிவா-என்
கட்டிக் கரும்ேப ஓடிவா
ெதாத்தும் கிளிேய ஓடிவா-என்
தூண்டா விளக்ேக ஓடிவா
ெகாத்துப் பூேவ ஓடிவா-என்
குழந்ைத அமிழ்ேத ஓடிவா
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ெசல்வப் ெபாருேள ஓடிவா-என்
ெசந்தா மைரேய ஓடிவா
கல்விப் ெபாருேள ஓடிவா-என்
காவிr ஆேற ஓடிவா
முல்ைலக் ெகாடிேய ஓடிவா-என்
மூைசத் தங்கம் ஓடிவா
அல்லிப் பூேவ ஓடிவா-என்
அன்பின் அமிழ்ேத ஓடிவா
ெதன்றற் காற்ேற ஓடிவா-என்
ெசவ்விள ந9ேர ஓடிவா
குன்றாச் சுைவேய ஓடிவா-என்
ெகாள்ளா அழேக ஓடிவா
ஒன்றா உண ேவ ஓடிவா-என்
ஓவியக் கனேவ ஓடிவா
மன்றின் மணிேய ஓடிவா-என்
மல்லிைக மலேர ஓடிவா
பாடும் சிட்ேட ஓடிவா-என்
பருகும் சாேற ஓடிவா
நாடும் திருேவ ஓடிவா-என்
நைடஓ வியேம ஓடிவா
சூடும் தாேர ஓடிவா-என்
ேசாைல நிழேல ஓடிவா
வாடா மலேர ஓடிவா-என்
வஞ்சிக் ெகாடிேய ஓடிவா
தண்ைட குலுங்க ஓடிவா-என்
சங்கத் தமிேழ ஓடிவா
ெகண்ைட விழிேய ஓடிவா-என்
கிள்ைள ெமாழிேய ஓடிவா
ெபண்டி க் கரசி ஓடிவா-என்
ேபேற உயிேர ஓடிவா
ஒண்ெடாடியாேள ஓடிவா-என்
ஓைடப் புனேல ஓடிவா
அறுசீ

விருத்தம்

ேவடப்பன் வந்தான் அங்ேக
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விைளயாடும் குழந்ைத கண்டான்;
ஓடச்ெசய் கின்றாய் காலும்
ஓயாேதா குழந்ைதக் ெகன்றான்;
ேகாைடக்குக் குளிேர 'நான் ஓ
குதிைர, ந9அரசி' என்றான்;
கூடத்தில் மண்டி ேபாட்டான்
குழந்ைதைய முதுகில் ெகாண்டான்.
அப்பாக் குதிைர
சிந்துக் கண்ணி
அப்பாக் குதிைர ஆட்டக் குதிைர
அஞ்சாக் குதிைர ஏய் ஏய் ஏய்
தப்பாக் குதிைர தாவும் குதிைர
தளராக் குதிைர ஏய் ஏய் ஏய்
சப்ைபக் குதிைர இல்ைல இல்ைல
தமிழக் குதிைர ஏய் ஏய் ஏய்
ஒப்பும் குதிைர ஓயாக் குதிைர
ஒற்ைறக் குதிைர ஏய் ஏய் ஏய்!
ேபசும் குதிைர ெபருத்த குதிைர
பிைழயாக் குதிைர ஏய் ஏய் ஏய்
ேதாைசக் குதிைர ேசாற்றுக் குதிைர
ேசாராக் குதிைர ஏய் ஏய் ஏய்
மீ ைசக் குதிைர ெவற்றிக் குதிைர
ேவட்ைடக் குதிைர ஏய் ஏய் ஏய்
ேதசுக் குதிைர ெதற்குக் குதிைர
ேசரன் குதிைர ஏய் ஏய் ஏய்!
ேசாறூட்டல்
அகவல்
உருக்கிய ெநய்யும் பருப்பும் இட்ட
ேசாற்றுடன் மிளகுந9

துளியள வூற்றிச்

சிறிய வள்ளத்தில் ேச த்ெத டுத்துக்
குழந்ைதக்குக் காக்ைக காட்டி
விழுங்க ைவப்பாள் ெமன்னைக முத்ேத.
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சிந்து கண்ணி
காக்கா காக்கா கண்ணாட்டி
ைகப்பிள் ைளக்குச் ேசாறூட்டி
பாக்கிைய ந9அ ள் ளிக்ெகாண்ேட
பறந்து ேபாஎன் கற்கண்ேட.
ஆக்கிய ேசாெறன் சிட்டுக்ேக
அதுவா ேவண்டும் எட்டிப்ேபா
தூக்கிக் ெகாண்டா ேபாய்விடுவாய்?
சுருக்காய் வாங்கும் இன்ெனாருவாய்.
உன்வாய் ெபrய ஒளிவாயாம்
ஒண்ெடாடி வாய்தான் கிளிவாயாம்
தன்னால்உண்ணும் என்தங்கம்
தண்ண 9

குடிக்க வா அஞ்சும்?

ெசான்னால் ேகட்கும் என்பட்டும்
ேசாற்ைற உண்ணும் இம் மட்டும்
இன்னும் காக்கா ெநருங்கிவா
இைதயும் உண்டு பறந்துேபா.
நிலாக் காட்டல்
அறுசீ

விருத்தம்

ேமற்றிைச ஒளிெவள் ளத்தில்
வழ்ந்தது
9
ெசங்க தி ேபாய்த்
தூற்றிய முத்துக் ெகால்ைல
முழுநிலாத் ேதாற்றம் கண்டா
காற்றிேலா

குளிரும் கண்டா

மாடியில், நிலாமுற் றத்தில்
ஏற்றினா

அமிழ்ைதப் ெபற்றா

எழில்நிலாக் காட்டு கின்றா .
சிந்துக் கண்ணி
நிலா நிலா வாவா-ஒளி
நிைறவி ளக்ேக வா வா
உலா வினாய் விண்ணில்-ந9
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ஒளிபு rந்தாய் கண்ணில்
குலா வலாம் நாட்டில்-இனிக்
ெகாஞ்ச லாம்என் வட்டில்
9
பலா மரம் உண்டு-நற்
பழெம லாம்கற் கண்டு
நிலா நிலா வாவா-ஒளி
நிைறவி ளக்ேக வாவா
அழெக லாம்எ னக்ேக-என்
அன்ெப லாம்உ னக்ேக
முழுநி லாஎன் பூேவ-உன்
முத்த ெமான்று ேதைவ
பழக லாம்இ றங்கு-நற்
ைபந்த மிழுண் டிங்கு
விழியி ேலஒ ளி ந்தாய்-என்
ெமய்யி ேலகு ளி ந்தாய்
நிலா நிலா வாவா-ஒளி
நிைறவி ளக்ேக வாவா
வானம் ந9லத் ேதாப்பு-ந9
மங்கா தமத் தாப்பு
கூனி மீ ன்கள் மின்னும்-ஒளிக்
குட்ைட ந9என் ெறண்ணும்
சீனத் துப்பால் ேகாப்ைப-ந9
சிrப்பு முகத்ைதயும் சாய்ப்ைப
கானல் ெவளியும் குளிரும்-கண்
காண மனமும் ஒளிரும்
நிலா நிலா வாவா-ஒளி
நிைறவி ளக்ேக வாவா
விண்ணக் கடலில் ெதப்பம்-ந9
விrத்த இைலயில் அப்பம்
உண்ணக் குவித்த தளியல்-ந9
உrத்த கிழங்கின் அளியல்
பண்ணும் ெவள்ளித் தட்டு-ந9
பச்ச rசியின் பிட்டு
ெவண்பட் டான குைடேய-ந9
விழுங்கி டும்பா லைடேய
நிலா நிலா வாவா-ஒளி
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நிைறவி ளக்ேக வாவா
ேபச்சு
அகவல்
மரப்பா ைவகள் ைவத்துவிைள யாடும்
அமிழ்ெதாடு நைகமுத் தம ந்தி ருந்தாள்;
மாவரசு் வந்தான்; மகள்வர ேவற்றாள்
அமிழ்ைத ேநாக்கி"நான் யாரம்மா?" என்றான்.
அமிழ்தம் "ஐயா" என்றாள். அதனால்
குன்றி யதுமுகம் ெகாதித்தது ெநஞ்சம்
மாவர சுக்கு! மகைள ேநாக்கி
'யான் அயலானா? ஏன்என்ைனத் தாத்தா
என்று ெசால்ல வில்ைல' என்றான்.
அதுேகட்டுத் "தாத்தா" என்றாள் அமிழ்து.
முகமும் மல ந்தது! மாவரசுக்(கு)
அகமும் மல ந்தது! நைகமுத்தும் அங்ஙேன!
ேதைவ
அகவல்
காைல உணவுண்டு கைடக்குப் புறப்படும்
ேவடன் "என்ன ேவண்டும்" என்றான்;
அமிழ்துதன் ேதைவைய அறிவிக் கின்றாள்;
"ேகாழி" "நாயிக் குட்டி" "அம்மா"
இதுேகட்டு நைகமுத் தியம்பு கின்றாள்;
"அத்தான் குழந்ைத, 'அம்மா' என்றால்
என்ேபால் இன்னுேமா

அம்மா

அன்று ேகட்டது! ெபாம்ைம அம்மாேவ."

குறளில் ேகாயில் இல்ைல
அகவல்
நாடி முத்து ேவடப் பனிடம்
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"இன்றி யைமயா ஒன்றுக் காகக்
கடன்பத்து ரூபாய் ெகாடு"ெவன்று ேகட்டான்;
ேவடன் ெகாடுப்பதாய் விளம்பினான்.அதற்குள்
அமிழ்து, திருக்குறள் ஒன்ைற அங்ைகயில்
தூக்கி வந்து ெதாப்ெபன்று ேபாட்டுக்
"ேகாவிலு காட்டுப்பா" என்று கூறினாள்.
"குறளில் ேகாயிேல இல்ைல யம்மா"
என்றான் ேவடன். இதைனக் ேகட்ட
நாடி முத்து நவிலு கின்றான்:
"தில்ைலக் ேகாயிலுக்குச் ெசல்ல எண்ணிேய
பத்து ரூபாய் பணம்உன்ைனக் ேகட்ேடன்.
ேகாயில் இல்ைலயா குறளில்?
ஆயில்என் பணத்துக் கில்ைல அழிேவ!"
ேசறும் ேசாறும் ேதன்
அகவல்
அைறயில் தூங்கி யிருந்த அமிழ்து,
சிறகுவிrத் துதறிச் ெசங்கா லன்னம்
நைடெதாடங் கியெதன நடந்து, தாழ்வாரத்(து)
இைடயி லிருந்த ைமக்கூட்ைட எடுத்து
ெகால்ைலயில் முல்ைலக் ெகாடியின் அடியில்
சாய்த்து ந9லம் சா ந்த ேசற்றால்
சிற்றில் ஒன்று ெசய்து முடித்தபின்
தந்ைத உண்ணும் தயிrன் ேசாற்ைற
அங்ைகயால் அள்ளி ஆஆ என்றாள்!
அப்பனும் வாய்திறந் தைதவாங்கி உண்டான்;
ெதாட ந்து நடந்த திந்தத் ெதாண்டு,
சின்னவள் அன்ைன யான திறத்ைத
நைகமுத்துக் கண்டு மிகமகிழ்ந் திருந்தாள்.
ேசறும் ேசாறும் தந்ைதக்குத் ேதேன!
ந9லத் தயிரும் நிலாநிறத் தயிேர!
"அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிேததம் மக்கள்
சிறுைக அளாவிய கூழ்"எனச் ெசப்பிய
வள்ளுவ

வாய்ச்ெசால் ெபாய்என

விள்ளுவ

உளேரா விrந9

உலகிேல!

அன்பு ெபருகுக
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அகவல்
அன்ைன தங்கம் அமிழ்ெதாடு ேபசித்
தைலக்கைட அைறயில் நிைலக்கண் ணாடியின்
முன்னின்று தன்எழில் முகம்பா த் திருந்தாள்.
தனித்துேவ டப்பன் தாழ்வாரத் திருந்தான்.
இனிக்க அமிழ்தும் எதி வந்து நின்றாள்!
சுவr ேலதன் உருப்படம் ெதாங்கியது
கண்ட அமிழ்து கனிவாய் திறந்து
"இதில்நான் சின்னவள். இப்ேபாது ெபrயவள்"
என்றாள், "ஆம் ஆம்" என்றான் தந்ைத!
"எப்படிப் ெபrயவள் ஆேனன்" என்றாள்.
"உருப்படம் எடுக்ைகயில் ஓராண் டுனக்ேக.
இப்ேபாது மூன்றாண் டாயின" என்றான்.
"ஆண்டுகள் எப்படித் தாண்டும்" என்றாள்.
"ேநரம் ேபாகப் ேபாக ேநேர
ஆண்டும் ேபாகும் அல்லவா" என்றான்.
"ேநரம் ேபாவைத ேநrல் பா க்கக்
கூடுேமா" என்று கூறினாள் அமிழ்து;
"பா இேதா மணிப்ெபாறி ேநரம்ஓ டுவைத
இருமுள் ஓடிக் காட்டும்" என்றான்.
"முள்ஓட வில்ைலேய" என்று ெமாழிந்தாள்.
"ஓடுவது ெதrயாது ஓடுகின் றதுநாள்,
வள வது ெதrயாது வள கின் றாய்ந9 "
என்றுேவ டப்பன் இயம்பு கின்றான்.
தங்கமும் தனது தைலமுடி ேநாக்குவாள்,
"நைரப்பது ெதrயாது நைரக்கின் றதுமுடி"
என்று தனக்குள் இயம்புகின்றாள்.
"பழுப்பது ெதrயாது பழுக்கின் றதுபழம்"
என்று ெகால்ைலயில் இருந்து நைகமுத்தும்
பத்துத் திங்கள் நிைறந்த பலாப்பழம்*
தாங்கி நடந்து, தன்இைட ேநாவதாய்
ஏங்கி மாமியிடம் இைசக்க லானாள்.
"ெபருகுவது ெதrயாது ெபருகுகின் றதுஉயி "
என்பதும் உண்ைம ேபாலும்!
அன்பு ெபருகுக ைவய அைமதிக்ேக!
(*பலாப்பழம் - கருநிைறந்த வயிறு)
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நடந்து வந்த கரும்பு
அகவல்
நல்ேவ டப்பனின் இல்லம் நிைறந்தது.
மாவரசு மல க்குழல் வந்திருந் தா கள்;
மற்றும் இவ களின் மக்களும் இருந்தன .
ேவடப் பன்ஓ பால் வற்றிருக்
9
கின்றான்.
எழில்நைக முத்தும் ஈன்றதன் ந9லப்
பூவிழிச் ெசவ்விதழ்ப் புதுஇள ைமந்தைன
"இளஞ் ேசரன்"வாஎன இருைகயில் ஏந்தி
ஒருபுறம் மயிெலன உலவு கின்றாள்.
புைகப்படம் எடுக்கும் புலவரும் வந்தா
முற்றத்தில் இருக்ைக வrைசயில் முடித்தா
யாவரும் வrைசயில் இருக்க லுற்றா !
அமிழ்தம் எங்ேக அைனவரும் எழுந்தா .
அைறெயல்லாம் பா த்தா

அங்ெகல்லாம் இல்ைல.

ெகால்ைலயில் நிலவுெசய் முல்ைலக் ெகாடியும்
சின்னஞ் சிறிய ெசங்கதி

ேபால

மன்னிய சாமந்தி மல ந்த ெசடியும்
குலுங்கு ந9லாம்பரக் குள்ளச் ெசடியும்,
முத்துச் சிrப்பு முழுப்ெபான் னாைட
கருவிழி இைவபூத்த கட்டிக் கரும்பும்
அங்ேக கூடி அழகுெசய் திருப்பைதக்
கண்டன ; கண்ேண என்றுைக ேயந்தின ;
ந9லாம்பரம் அங்ஙேன நின்றி ருந்தது!
முல்ைலக் ெகாடியும் நல்ல சாமந்தியும்
அங்ஙேன நின்றி ருந்தன ஆயினும்,
ைகதூக்கி 'அப்பா' என்று கனிதமிழ்க்
கட்டிக் கரும்பு மட்டும் கலகலத்
தண்ைட பாடத் தாவி வந்தாள்.
புைகப்படப் புலவ , வைகப்பட எவைரயும்
முற்றத்தில் உட்கார ேவண்டினா
உற்று ேநாக்கினா
(*உருக்கவ

RangaRakes

உருக்கவ

ெபட்டிேய!*

ெபட்டி - காமிரா)

tamilnavarasam.com

புைகப்படம்
அகவல்
நடுநாற் காலியில் நைகமுத்துக் ைகப்புறம்
அன்பிளஞ் ேசரன் அண்ைடயில் அமிழ்து
ேவடன் முதலிேயா

பீடுற அைமந்தா .

ெபாருந்திய வண்ணம் புறத்தின் அழைகப்
புைகப்படம் எடுத்ேத; அகத்தின்
மகிழ்ச்சிைய வான்படம் எடுக்க விட்ேட.
திராவிட மக்கள் வாழிய
அகவல்
அமிழ்து சrயாய் ஆறாண் டைடந்தாள்;
தமிழ்தரும் தனித்தமிழ்ப் பள்ளி ெசன்ேற
அேதாவரு கின்றாள் அங்ைகச் சுவடிேயாடு;
ேவடன் நைகமுத்து வட்டில்
9
அப்ேபாதில்
இளஞ்ேச ரைனந9 யா என்று ேகட்டுப்
பதிைல எதி பா த் திருந்தா . அவேனா
தன்மா பு காட்டி 'நான் தம்பி' என்றான்.
"தமிழன் என்றுந9 சாற்றடா தம்பி"
என்ேற இயம்பி அமிழ்து வந்தாள்.
வாழிய தமிழ மக்கள்!
வாழிய நற்றமிழ் ைவயகம் இனிேத!
ஐந்தாம் பகுதி
முதிேயா
அறுசீ

காதல்

விருத்தம்

மூத்த பிள்ைள முதியவேராடு
ேவடப்பன் தம்பி யான
ெவற்றிேவல், மைனவி ேயாடு
ேவடப்பன் வாழ்ந் திருந்த
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வட்டினில்
9
வாழு கின்றான்,
ேவடப்ப ேனா,தன் தந்ைத
வட்டினிற்
9
குடும்பத் ேதாடு
பீடுற வாழு கின்றான்.
ெபற்றவ

முதுைம ெபற்றா !

முதிேயாருக்கு மருமகள் ெதாண்டு
ேவடப்பன் மைனவி யான
நைகமுத்து மிகவும் அன்பாய்
ேவடப்பன் தந்ைத தாய்க்கு
ேவண்டுவ தறிந்ேத அன்னா
வாடுதல் சிறிதும் இன்றி
வாய்ப்புறத் ெதாண்டு ெசய்வாள்;
ஆடிய பம்ப ரங்கள்
அல்லவா அம்மூத் ேதா கள்?
தைலக்கைட அைறயில் மணவழக

தங்கம்

தைலக்கைட அைறக்குள் அந்தத்
தள மண வழக

ஓ பால்

இலக்கியம் படிப்பா ! இன்பத்
துைணவியா

ேகட்டி ருப்பா !

உல ந்தபூங் ெகாடிேபால் தங்கத்(து)
அம்ைமயா

ஒருபால் குந்திப்

பலஆய்வா ; துைணவ

ேகட்பா ;

துயிலுவா ; பழங்கா லத்தா .
மணவழக

உடல்நிைல

மணவழ க க்கு முன்ேபால்
வன்ைமேயா ேதாளில் இல்ைல!
துைணவிழி, ஒளியு ம் குன்றக்
கண்ணாடித் துைணைய ேவண்டும்;
பைணயுடல், சருகு! வாயிற்
பல்லில்ைல! மயி ெவண் பட்ேட!
உணெவலாம்! பாலின் கஞ்சி;
உலவுதல் சிறிேத ஆகும்.
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தங்கத்தம்ைமயா

உடல்நிைல

நன்னிலாக் கதி ேபால் கூந்தல்
நைரத்தது. கண்ைட யிட்டு
முன்னிலா முகில்உண் டாற்ேபால்
முகத்ெதாளி குைறய லானா !
அன்புடல் அறத்தால் ேதாய்ந்த
ஆயிரம் பிைறமூ தாட்டி
மன்னுசீ

அன்னாள் ெமய்ேயா

வானவில் ேபாற்கூ னிற்ேற!
முதிேயா

அைறக்கு மக்கள் ேபர

இருெபரு முதிேயா

வந்து ேபாவா கள்

தம்ைமத்

தைலக்கைட அைறசு மந்து
ெபரும்ேபறு ெபற்ற தன்ேறா!
பிள்ைளகள், அவ ம ைனமா
வருவா கள்; அறங்ேகட் பா கள்.
மற்றுள ேப த்தி ேபர
வருவா கள் அளவ ளாவி
மணிேயாடு பள்ளி ெசல்வா .
இரு முதிேயா

நிரம்பிய உள்ளம்

ைமந்த க்குக் கல்வி ேச த்ேதாம்
மகள்மா க்கும் அவ்வா ேறயாம்
எம்தக்க கடன்மு டித்ேதாம்
இனிதாக வாழு கின்ேறாம்;
முந்துறச் சுற்றத் தா க்கும்
ெசய்வன முழுதும் ெசய்ேதாம்;
இந்தநாள் வைரக்கும் வாய்ைம
இம்மியும் மறந்த தில்ைல.
நாட்டுக்கு நலம் ெசய்ேதாம்
இந்நாட்டின் நலனுக் காக
நல்லறம் இயற்றி வந்ேதாம்.
எந்நாளும் பிற க்குத் த9ைம
எங்களால் நடந்த தில்ைல.
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சின்னேதா

நன்று ெசய்தா

திறம்மறந் தறிேயாம் என்ேற
இன்னிைச பாடும் அன்னா
இரண்டுள்ளம் இன்பம் ெகாள்ளும்.
முதிேயாேள வாழ்கின்றாள் என் ெநஞ்சில்
விைதத்திட்ேடன் அவளின் ெநஞ்சில்
என்றைன! ேநற்ேறா? அல்ல;
இதற்குமுன் இளைம என்ப
ெதன்ைறக்ேகா அன்ைறக் ேகநான்!
கைதயாகிக் கனவாய்ப் ேபாகும்
நிகழ்ந்தைவ; எனினும் அந்த
முதிேயாேள வாழு கின்றாள்
என்ெநஞ்சில் மூன்று ேபாதும்.
இருக்கின்றாள் அது எனக்கின்பம்
புதுமல

அல்ல; காய்ந்த

புற்கட்ேட அவள்உ டம்பு!
சதிராடும் நைடயாள் அல்லள்
தள்ளாடி விழும் மூதாட்டி!
மதியல்ல முகம்அ வட்கு
வறள்நிலம்! குழிகள் கண்கள்!
எதுஎனக் கின்பம் நல்கும்?
"இருக்கின்றாள்" என்ப ெதான்ேற!
நிைனக்கின்றாள் நிைனக்கின்ேறன் நான்
இனிக்கின்ற தமிைழ அன்னாள்
இைசக்கின்ற ஆற்றல் இல்ைல.
தனித்துள்ேளன் ஒருபால்! அன்னாள்
தனித்துள்ளாள் மறுபு றத்ேத!
எைனக்கண்டும், என்ைனத் ெதாட்டும்
பயில்கிலாள்; எனினும் என்ைன
நிைனக்கின்றாள், நிைனக்கின் ேறன்நான்;
நிைலக்கின்ற ெதன்பால் இன்பம்!
அன்புள்ளம் காணுகின்ேறன்
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அகத்தின்பம் காணுகின்ேறன்
என்பும்நற் ேறாலும் வற்ற,
ஊன்றுேகால் இழுக்கி வழத்
9
தன்புது ேமனி, காலத்
தாக்கினால் குைலய லானாள்.
என்முது விழிகா ணற்கும்
இயலாேத! எனினும் அன்னாள்
அன்புள்ளம் காணு கின்ேறன்!
அகத்தி ன்பம் காணு கின்ேறன்!
ேபர

அம்மாயி என்றைழப்ப

அது ேகட்ேபன் இன்பம் ெசய்யும்
ெசம்மா துைளபி ளந்து
சிதறிடும் சிrப்பால் என்ைன
அம்மாது களிக்கச் ெசய்வாள்
அதுெவலாம் அந்நாள்! இந்நாள்
அம்மணி நைகப்பும் ேகேளன்
ஆயினும் ேபர

ஓ கால்

"அம்மாயீ" என்பா ! ேகட்ேபன்
அமிழ்தினில் விழும்என் ெநஞ்சம்!
அன்ைன என்றைழப்ப

மக்கள்

இன்புறும் என்றன் ெநஞ்சம்
இன்னிைழ பூண்டி ருப்பாள்
அத்தான்என் றைழப்பாள் என்ைன
நன்ெமாழி ஒன்று ெசால்வாள்
நான்இைச யாேழ ேகட்ேபன்!
அன்னைவ அந்நாள்! இந்நாள்
அன்னவள் தன்ைன ேநாக்கி,
'அன்னாய்' என் றைழப்பா

மக்கள்

அதுேகட்ேபன்; இன்பம் ெகாள்ேவன்!
அவள் உள்ள உலகம்
எனக்கு உவப்பூட்டும்
உயி ப்பிைன நிைலநி றுத்தும்
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நன்மைழ; உலக நூைலச்
ெசயி ப்பற ந9த்தா * ெசய்வா ;
ெசவ்ேவஅவ் வறநூல் தன்ைன
முயற்சியிற் காப்பா

மன்ன .

எனக்ெகன்ன இனி?அம் மூதாட்டி
உயி வாழ்வாள் ஆத லற்றான்
உவப்பூட்டும் எனக்கிவ் ைவயம்!
(*ந9த்தா
அவ

- துறந்தா )

வாழ்வது

அவள்ேமல் ைவத்த காதல்
வாழாது வாழ்ந்து மூத்த
மணவழ குள்ளம் இ·ேத!
ஆழாழிப் புனல்அ ைசைவ,
ஆ ப்பிைன எண்ணி டாது
வழுற
9
அதனில் வழ்த்தும்
9
இருப்பாணி ேபால்அ வள்ேமல்
காழுற மனத்தில் ைவத்த
காதலால் வாழு கின்றா !
என் ெநஞ்ச ெமத்ைதயில் துயிலுகின்றான்
காம்பrந் திட்ட பூைவக்
கட்டிலில் பரப்பி, ேமேல
பாம்புr ேபாலும் ேமன்ைமப்
பட்டுைட விrத்துப் ேபாட்டால்,
த9ம்பாைலப் பருகி அன்பன்
சிறக்கேவ துயில்வான் இன்றும்
ேமம்பாட்டிற் குைறேவா? ெநஞ்ச
ெமத்ைதயில் துயிலு கின்றான்.
ெநஞ்சக் காட்டில் உலவும் மான்
பாங்குற மணியும் ெபான்னும்
பதித்தபாண் டியன்ேத

ேபால

ஈங்கிந்தத் தாழ்வா ரத்தில்
எழிலுற உலவா நிற்பான்;
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ஏங்குமா றில்ைல இன்றும்
என்னிரு கண்நி க த்ேதான்
ந9ங்காமான் ேபால்என் ெநஞ்சக்
காட்டினில் உலவு கின்றான்.
என் ெநஞ்சில் ேதன்மைழ அவன்
ெமய்யுற வாய்சு ைவக்க
விழி,அழ குண்ண, மூக்கு
ெவய்யசந் தனத்ேதாள் ேமாப்ப,
விைளதமிழ் காது ேகட்க,
ஐயன்பால் புலன்கள் ஐந்தால்
அமிழ்தள்ள ேவண்டும்! இந்நாள்
ெபய்கின்றான் என்ெநஞ் சத்தில்
ேதன்மைழ, பிrத லின்றி!
அவைனச் சுமக்க மனம் ஓயாது
அறம்ெசய்த ைகயும் ஓயும்
மக்கைள அன்பால் தூக்கிப்
புறம்ேபான காலும் ஓயும்!
ெசந்தமிழ்ப் புலவ

ெசால்லின்

திறம்ேகட்ட காதும் ஓயும்!
ெசயல்கண்ட கண்ணும் ஓயும்!
மறவைனச் சுமக்கும் என்றன்
மனமட்டும் ஓய்த லில்ைல.
அயலவன் கண்படாமல் காத்து வந்ேதன்
ெவயில்பட்டால் உருகிப் ேபாகும்
ெமழுகினால் இயன்ற பாைவ!
ெபயும்மைழ பட்ட ேபாேத
கைரயும்கற் கண்டின் ேபைழ!
புயல்பட்டால் நிைலெகாள் ளாத
பூம்ெபாழில்! என்ம ணாளன்
அயலவள் கண்பட் டால்சீ
அழியும்என் றன்பால் காத்ேதன்.
தப்ெபான்றும் இன்றி என் தமிழைனக் காத்ேதன்
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ெதாப்ெபன்ற ஓைச ேகட்டால்
துயருறும் என்றும், சாற்றில்
உப்ெபான்று குைறந்தால் உண்ணல்
ஒழியுேம என்றும், ஒன்ைற
ஒப்ெபனில் ஒப்பா விட்டால்
உைடபடும் உள்ளம் என்றும்
தப்ெபான்றும் இன்றி என்றன்
தமிழைன அன்பாற் காத்ேதன்.
எத்த9ைம ேநருேமா? என்று நிைனப்பாள் மூதாட்டி
தற்காத்துத் தற்ெகாண் டாைனத்
தான்காத்துத் தைகைம சான்ற
ெசாற்காத்துச் ேசா வி லாேள
ெபண்என்று வள்ளு வ தாம்
முற்ெசான்ன படிேய என்றன்
முத்திைனக் காத்து வந்ேதன்.
எத்த9ைம மனக்கு ைறச்சல்
எய்துேமா எனநி ைனப்ேபன்!
எனக்குக் ெகாடுப்பைதத் தாத்தாவுக்குக் ெகாடு
அகவல்
பாட்டிேய, சிறுமைலப் பழங்கள் இந்தா
என்று ேபரன் ஈய வந்தான்.
தம்பிேய உன்றன் தாத்தா வுக்குக்
ெகாடுேபா! என்று கூறிக்
ெகாடுக்கப் ேபாவைதக் கூ ந்துேநாக் குவேள!
ெபாrமாத் தந்தா
நாணிப்ேபானா

உண்டாள்

தம்மிடம்

வலக்கால் குத்திட்டும், இடதுகால் மடித்தும்,
உட்கா ந் திலக்கியம் உற்று ேநாக்கிடும்
மணவழ க தம் மைனயாள் நிைனவாய்க்
கணுக்கால் ைகயூன் றியபடி ஊன்றுேகால்
துைணயடு தம்,தைல யைணக்கீ ழ் ைவத்த
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ெபாதிந்த ெபாrமாப் ெபாட்டணம் தூக்கி
எழுந்தா . விழிப்புடன் விழுந்து விடாேம
நடந்து,தம் துைணவிைய நண்ணினா .அப்ேபாது
மருமகள் நைகமுத்து வந்து, "மாமா
என்ன ேவண்டும்? ஏன் வந்த9 கள்?
என்னிடம் கூறினால் யான்ெசய் ேயனா?"
என்றாள். ெபாrமா இைடயில் மைறத்தும்
தன்துைண ேமலுள்ள அன்ைப மைறத்தும்
ஒன்று மில்ைல ஒன்று மில்ைல
என்று ெசால்ெலாணாத் துன்பம் எய்தினா !
மருகி ேபானாள். கிழவ

துைணவியின்

அருகுேபாய்ப் ெபாrமா அவளிடம் ந9ட்டி
உண்ெணன்று ேவண்டி நின்றா !
உண்டாள்; நாணிப் பிrந்தா

உவந்ேத!

அவள் தனிச்ெசல்ல
மணவழக

ெபாறா

தங்கம் ெகால்ைலக்குத் தனிேய ெசல்வைத
மணவழகு ேநாக்க மனது ெபாறாராய்
மருகிைய அைழப்பா ; மருகி வந்து,தன்
துைணவிக்குத் துைணெசயக் கண்டால்
தணிவா

தமது தணியா ெநஞ்சேம.

அவனுக்குத் ெதாண்டு ெசய்தேல அவளுக்கின்பம்
மணவழ க தாம் மறுபுறம் நக ந்தால்
அணிைமயிற ெசன்ேற அன்பன் படுக்ைகையத்
தட்டி, விrப்பு மாற்றித் தைலயைண
உைறமாற் றுவாள் அவள்; மணந்தநாள்
ெபறுவைதப் பா க்கிலும் ெபறுவாள் இன்பேம.
முன்னாள் நடந்தைத மூதாட்டி இந்நாள் நைகமுத்திடம் இயம்புவாள்
ஒருநாள் மாைலப் ெபருமூ தாட்டி
நடந்த ஒன்ைற நைகமுத் தாளிடம்
மிகுமகிழ்ச் சியுடன் விளம்ப லுற்றாள்;
ெசம்பில் எண்ெணயும் சீயக் காயும்
ஏந்தி மணாளைர எழுந்திரும் என்ேறன்.
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"உனக்ேகன் ெதால்ைல உன்றன் பணிச்சிைய
எண்ெணய் ேதய்க்க அனுப்புக" என்றா .
"நாேன அப்பணி நடத்துேவன்" என்ேறன்.
"மாேன, ெமல்லிைட வஞ்சிேய, ந9ேபாய்க்
கிளியுடன் ேபசியும் ஒளியாழ் மிழற்றியும்
களியுடன் இருப்பாய் கவைலஏன்?" என்றா .
அறேவ மறுத்ததால் அைறக்குச் ெசன்ேறன்.
பின்ன ஓ

பணிச்சி என்மணா ள க்ேக

எண்ெணய் இட்டுத் தண்சீ யக்காய்
ேதய்த்து ெவந்ந9

சாய்த்துத் தைலமுடி

சிக்கறுத் திருந்தாள். திடும்என அங்ேக
என்றன் மாமியா , "என்னன்பு மகேன,
ஏதுன் மைனவி இப்ப ணிச்சிைய
உனக்கு முழுக்காட்ட ஒப்பிய"ெதன்றா .
அதற்ெகன் மணாள , "ஆம்அவள் என்ைன
எண்ெணய்இட் டுக்ெகாள எழுந்திரும் என்றாள்.
ஒப்ேபன் என்ேறன். உடேன உட்ெசன்று
இப்ப ணிச்சிைய அனுப்பினாள்" என்றா .
அப்படி யாஎன் றன்புறு மாமியா
இப்புறம் திரும்பி எதிrல் ேநாக்க,
முக்கா டிட்ேட முகம்மைறத் தபடி
சிக்கறுத் திருந்த சிறிய பணிச்சிையத்
"தங்கத் திடத்தில் சந்தனம் ெகாடுத்ேத
இங்ேக அனுப்படி" என்றா . பணிச்சி
அகலும் ேபாது முக்கா டகன்றது.
தங்கேம பணிச்சி என்பைத
அங்ெகன் மாமியா , அன்ப கண் டனேர!
மணிெமாழியாrடம் மணவழக
மனத்தில் மாசு வராைமேய அறம்எனும்
வள்ளுவ

வாய்ெமாழி மறந்தறி ேயன்நான்;

அறம்எனல் இல்லறம் துறவறம் ஆக
இருவைக என்பைத ஒருகாலும் ஒப்ேபன்;
அறம்எனப் பட்டேத இல்வாழ்க் ைகஎன்றா
வள்ளுவ

ஆதலால்! உள்ளம் கவ ந்த

ஒருத்தி உளத்ைத உrைமயாய்க் ெகாண்ேடன்.
அதுதான் மணெமன அறிஞ

கூடிப்

புதுவாழ்வு ெபறுெகனப் புகன்றன
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இடும்ைப த9 ப்பவள் என்மைன! அவள்என்
குடும்ப விளக்கு! ேவேறது கூறுேவன்?
என்பால் அன்ைப நிரம்ப ஏற்றவள்
நன்மக்க ள 9ன்று நலமுறக் காத்தாள்;
நைவயறு கல்வியால் நன்மக் கள்தைம
அைவயினில் முதன்ைம அைடயச் ெசய்ேதன்;
அறவழி யாேல நிைறெபாருள் ஆக்கிேனன்.
ெநஞ்சினில் உற்றிடும் நிைலேவறு பாட்டால்
ெநாடிெதாறும் ெநாடிெதாறும் நூறுநூ றாயிரம்
இறப்பும் பிறப்பும் எய்தும் அன்ேறா?
எய்தேவ இன்பம் ஏகலும் மீ ளலும்
அைடயும் அன்ேறா? அவ்வா றின்றி
அைலகடல் சூழ்நில வுலகில் இந்நாள்
நிைலத்த இன்பம் ெபற்றெதன் ெநஞ்சம்!"
எனமண வழக

இயம்பிய அளவில்,

"இதற்குமுன் நிகழ்ந்த இன்ப நிகழ்ச்சிகள்
உண்ெடனில் அவற்றில் ஒன்று கூறுக!"
எனமணி ெமாழியா
நன்ெறன அழக

இனிது ேகட்டா .

நவில லானா :

இளைமயில் நடந்த இன்ப நிகழ்ச்சி
"படித்தும் ேகட்டும், பாடியும் ஆடியும்
இருந்த நண்ப

பிrந்து ேபாகேவ,

என்றன் அைறயில் யான்தனிந் திருந்ேதன்.
நிலாமுகத் தாள்என் ெநஞ்ைசத் ெதாட்டாள்.
தனிைமைய ெநஞ்சு தாங்க வில்ைல.
தனித்திருக் கின்றிேரா தக்க நண்பருடன்
இனித்திருக் கின்றிேரா என்றுபா த் துவர
என்ைன அனுப்பினாள் என்றன் தைலவி
என்றாள் ேதாழி என்ெனதி

வந்து!

ேபாய்ச்ெசால் என்ேறன், ேபானாள்; மீ ண்டும்
வந்து, தைலவேன, வஞ்சி ேசாறுகறி
ஆக்கு கின்றாள். அடுப்பில் ேசாறு
ெகாதிக்கின்ற ெத"ன்று கூறினாள். "இங்ேக
குளி கின்றேதா" எனக் கூறி அனுப்பிேனன்.
"இறக்கும் ேநரம்" என்றாள் வந்து!
"வாழும் ேநரேமா இங்கு மட்டும்?"
என்ேறன். ெசன்றாள். உடேன என்றன்
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இனிய அமிழ்து தனிஎைன அைடந்தாள்.
"அத்தான் ெபாறுப்பீ

அடுப்பில் ேவைல

முடித்ேதாடி வருேவன்" என்று ெமாழிந்தாள்.
"ேதாழிபா க் கட்டும் ேசாறாக் கும் பணி"
என்ேறன். அதற்கவள், என்முகம் தாங்கி
"தைலவ

விருப்பம் தைலவி அறிவாள்;

ெபாறுப்பிலாத் ேதாழி அறிவ துண்ேடா?"
என்றாள். "மாமியா

இல்ைலயா?" என்ேறன்.

"அந்ேதா அந்ேதா?" என்றுதன் அங்ைகயால்
தன்வாய் மூடித் "தள ந்த கிழவிைய
அடுப்பில் விட்டுத் தடித்த மருமகள்
ெகாழுந ேனாடு ெகாஞ்சினாள் என்று
ைவயம் இகழுேம" என்று, வஞ்சி
ெதாடக்க மருத்துவ மாகமுத் தெமான்று
ெகாடுத்துக் குடுகுெடன்று கடிேத ஓடிச்
சைமயல் முடித்துத் தமிேழா
அமிழ்ேதா எனச்ேசா றிட்டைழத் தாேள!
மணிெமாழியா

நிைலத்த இன்பமாவ ெதப்படி என்றா

"உண்பது நாழி உடுப்பது நான்குமுழம்
எண்பது ேகாடிநிைனந் ெதண்ணுவ" என்று
மூத்தாள் ஔைவ ெமாழிந்த வண்ணம்
என்றும் மக்களின் எண்ணம் பலவாம்;
எண்ணம் ேதாற்பதும் ஈேட றுவதும்
ஆகும். அதனால், அகத்தின் நிைலைம
நல்லதும் ஆகும்; நலிவதும் ஆகும்.
இவற்ைறேய ெநாடிேதாறும் ஏற்படு கின்ற
ஆயிரம் ஆயிரம் பிறப்பிறப் ெபன்ற9 .
இைவகேள நிைலயா இன்பதுன் பங்கள்!
"நிைலத்த இன்பம் ேந ந்த ெதன்ற9ேர
வழுத்துவ 9 அைத"என மணிெமாழி ேகட்டா ;
அதுேகட் டழக
"ெசம்மல

அறிவிக் கின்றா ;

பறிக்கச் ெசல்வதும் இைலநான்!

ேசறும் பூசித் திரும்பலும் இல்ைல.
பற்றில்ைல; த9ைம உற்றதும் இல்ைல.
த9ைமயில் லாவிடம் இன்பம் திகழும்,
என்ன என்னிடம் மீ தி என்றால்.
ஒன்ேற! ஒன்ேற! அதன்ெபய
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அவ்வு யி ப்ேபா அன்பி ருப்பதால்
இருக்கின் றதுெவன இயம்புவ

வள்ளுவ ;

'அன்பின் வழிய துயி நிைல' அறிக.
என்றன் அன்புக் குrயவ

எவெரனில்

மைனவி, மக்கள், ேபர , உறவின .
ஆயினும் மைனவி,என் அன்புக் கருகில்
இருப்பவள், என்ேமல் அன்புைவத்(து)
இருப்பவள்" என்றா
மணவழக
அறுசீ

மணவ ழகேர

இரவு நன்றாகத் தூங்கிைனேயா என்றா

விருத்தம்

ேசவல்கூ விற்று; வானம்
சிrத்தது; நூற்ைறந் தாண்டு
ேமவிய அழக

கண்கள்

விrந்தன! கிழவி யாrன்
தூவிழி மல ந்த! ஆங்ேக
துைணவனா

துைணைய நண்ணிப்

"பாைவேய தூக்கப் ெபாய்ைக
படிந்தாேயா இரவில்" என்றா .
அய ந்து தூங்கியதாகத் தங்கம் சாற்றினாள்
குடித்ேதாேம பாலின் கஞ்சி;
குறட்பாவின் இரண்டு ெசய்யுள்
படித்ேதாேம, அவற்றி னுக்கு
விrவுைர பலவும் ஆய்ந்து
முடித்ேதாேம! ெமாணெமா ெணன்று
மணிப்ேபாறி சrயாய்ப் பத்தும்
குறித்தது துயின்ேறன்;இப்ேபா(து)
அைழத்த9 கள் விழித்ேதன் என்றாள்.
தம் தூக்க நலம் ெசால்வா

தள்ளாத கிழவ

நிைறயாண்டு நூறும் ெபற்ற
ெநடுமூத்தாள் இதைனக் கூற
குைறவற்ற மகிழ்ச்சி யாேல
அழகரும் கூறு கின்றா :
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நிறுத்திேனாம் ெநடிய ேபச்ைச
ெபாறி,மணி பத்ேத என்று
குறித்தது துயின்ேறன் ேசவல்
கூவேவ எழுந்ேதன் என்றா .
கிழவ

உடனிருப்பதில் கிழவிக்கு நாணம்

புதுக்காைல; குளி ந்த காைலப்
ேபாதிேல உைனெந ருங்கி
இதுேபசும் ேபறு ெபற்ேறன்
என்றனன் கிழேவான்! அன்னாள்
எதி வந்த அமிழ்ேத, அன்ேப
யான்ெபற்ற இன்பம் ேபாதும்
அேதா நைகமுத்து வந்தாள்
நைமக் காண்பாள் அகல்வ 9 என்றாள்.
நூற்ைறந்து ஆண்டுவைர ந9வி
எண்சீ

வாழக் காரணம் என்ன?

விருத்தம்

மற்ெறாருநாள் காைலயிேல மணிெமாழியா
மணவழக

வந்தா ;

அன்ேபாடு வரேவற்புச் ெசான்னா .

"இற்ைறநாள் நூற்ைறந்தா ண்டாயின உமக்ேக
இத்தைனநாள் உயி வாழக் காரணந்தான் என்ன?
சற்றதைன உைரத்திடுக!" எனக்ேகட்டா

ெமாழியா .

"எந்ைததாய் நல்ெலாழுக்க முைடயவ கள்; என்ைனக்
கற்றவrல் ஒருவன்என ஆக்கிைவத்தா ; நானும்,
கருத்தினிலும் ேச த்தறிேயன் த9யழுக்கம் கண்டீ .
நன்மைனவியுைடயா

எல்லாம் உைடயா

இைவயன்றி நானைடந்த மைனவிேயா என்றால்
எனக்கினியாள்! என்னிரண்டு கண்கேள ேபால்வாள்;
நைவயில்லாள்; நான்வாழத் தன்னுயிரும் நல்கும்
நாட்டத்தாள்; அவளாேல என்வாழ்க்ைக காத்ேதன்;
அவளாேல நல்ெலாழுக்கம் தவறாைம காத்ேதன்;
அவளாேல என்குடும்பம் மாசிலதாய்ச் சற்றும்
கவைலயிலா தாயிற்று; நன்மைனவி உைடயா !
கடலுலகப் ெபரும் புகழும் வாழ்நாளும் உைடயா !
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உலக அைமப்புக்கு இேலசு வழி
இவ்வுலகில் அைமதியிைன நிைலநாட்ட ேவண்டின்
இேலசுவழி ஒன்றுண்டு ெபண்கைளஆ டவ கள்
எவ்வைகயும் தாழ்த்துவைத விட்ெடாழிக்க ேவண்டும்.
தாய்ைமயிைன இழித்துைரக்கும் நூலும்ஒரு நூலா?
ெசவ்ைவயுற மகளி க்குக் கல்விநலம் ேதடல்
ெசயற்பால யாவினுேம முதன்ைமஎனக் ெகாண்ேட
அவ்வைகேய ெசயல்ேவண்டும்! அறிவுமைன யாளால்
அைமதியுல குண்டாகும் என்ன இதில் ஐயம்!
மகளி

ஒழுக்கம் பூண்டால் மருத்துவ நிைலயேம ேவண்டாம்

மகளிெரல்லாம் கல்வியறி ெவாழுக்கமுள ராயின்
மருத்துவேம ேவண்டாவாம்; பிணிமூப்பு வாரா.
மகளிெரல்லாம் அரசியைலக் ைகப்பற்றி ஆண்டால்
மாநிலத்தில் ேபாrல்ைல; சாக்காடும் இல்ைல;
துகளில்லா ஒருசிறிய உலகுண்டு ேகட்பீ
ெதால்ைலயில்லா அவ்வுலகம் யான்வாழும் இல்லம்.
பைகயில்ைல. அங்கின்ைம இல்ைல,பிணி இல்ைல
பழியில்ைல, என்துைணவி அரசாண்ட தாேல".
உங்கட்குப்பின் உங்கள் குடும்பம் எப்படி நடக்கும்?
என்றுைரத்தா

மணவழக ; இைதஎல்லாம் ேகட்ட

எழிலான மணிெமாழியா " உங்கட்குப் பின்ன
நன்றுகுடித் தனம்நடக்கக் கூடுேமா?" என்றா
"நான்நல்லன், என்மைனவி நனிநல்லள்; நாங்கள்
என்றும்மன நலம்உைடேயாம். ஆதலினால் அன்ேறா,
எம்மக்கள் நல்லவ கள்; எம்மக்கள் ெகாண்ட
ெபான்னுறைவப் ெபற்ேறாரும் நல்ல நனி நல்ல
ெபாலியும்இனி யும்குடும்பம்" என்றுைரத்தா

அழக .

தள்ளாத கிழப்பருவத்தில் இன்பம் எய்துதல் உண்டு
"ைகயிேல வலிவில்ைல காலில்வலி வில்ைல;
கண்ணில்ஒளி இல்ைலநாச் சுைவயறிய வில்ைல;
ெமய்யூறும் இல்ைலஒலி காதறிய வில்ைல;
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விலாஎலும்பின் ேமற்ேபா த்த ேதாலுமில்ைல; ந9வி
ெசய்வெதாரு ெசயலில்ைல; இன்பமுறல் ஏது?
ெதrவிப்பீ " என்றுமணி ெமாழியா தாம் ேகட்கத்
துய்யமுது மணவழக

உடல்குலுங்கச் சிrத்துச்

ெசால்லலுற்றா , முதிேயாளும் நக ந்துவந்துட் கா ந்தாள்.
இன்புறும் இரண்டு மனப்பறைவகள்
"வாய்மூக்குக் கண்காது ெமய்வாடி னாலும்
மைனவிக்கும் என்றனுக்கும் மனமுண்டு கண்டீ
தூய்ைமயுறும் அவ்விரண்டு மனம்ெகாள்ளும் இன்பம்
துடுக்குைடய இைளேயாரும் பைடத்திடுதல் இல்ைல.
ஓய்வதில்ைல மணிச்சிறகு! விண்ேணறி, நிலாவாம்
ஒழுகமிழ்து முழுதுண்டு பழகுதமிழ் பாடிச்
சாய்வின்றிச் சறுக்கின்றி ஒன்ைறயன்று பற்றிச்
சலிக்காதின் பங்ெகாள்ளும் இரண்டுமனப் பறைவ.
இருமனம் இரு மயில்கள்;
ேதன்சிட்டுகள்; கிளிகள்; அமிழ்தின் கூட்டு
"அருவிெயலாம் ெதன்பாங்கு பாடுகின்ற ெபாதிைக
அைசெதன்றல் குளி வசும்
9
சந்தனச்ேசா ைலக்குள்
திrகின்ற ேசாடிமயில் யாமிரண்டு ேபரும்;
ெதவிட்டாது காதல்நுக

ெசந்ேதன்சிட் டுக்கள்!

ெபருந்ெதன்னங் கீ ற்றினிேல இருந்தாடும் கிளிகள்!
ெபண்இவேளா ஆண்நாேனா எனேவறுேவறாய்ப்
பிrத்துணர மாட்டாது பிைசந்தகூட் டமிழ்து!"
ேபசினா

இவ்வாறு; கூசினள் மூதாட்டி.

அவள் தூங்கவில்ைல இரவுமணி பத்தாகியும்
அறுசீ

விருத்தம்

மாநில மக்கள் எல்லாம்
தூங்கும்நள் ளிரவில், தங்கம்
ஏனின்னும் தூங்க வில்ைல?
இருநுனி ெதாடவ ைளக்கக்
கூனல்வில் ேபாேல ெமய்யும்
கூனிக்கி டந்த வண்ணம்
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ஆனேதா மணிபத் ெதன்றாள்
மணிப்ெபாறி அடிக்கக் ேகட்ேட.
அவனிடம் நக ந்து ெசல்லுகிறாள்
"அவன்துயின் றாேனா?" என்னும்
ஐயத்தால் தான்தூங் காமல்
கவைலெகாள் வாைள எங்கும்
காண்கிேலாம் இவைள அல்லால்!
துவள்கின்ற ெமய்யால் தன்ைகத்
துடுப்பினால் தைரது ழாவித்
தவழ்கின்றாள் தன்ம ணாளன்
படுக்ைகையத் தாவித் தாவி.
ஒரு தைலயைணயில் அருகருகு கிடந்தா கள்
"வருகின்றா ேயாடி தங்கம்
வா"என்ேறா

ஒலிேகட் கின்றாள்.

சருெகான்று காற்றால் வந்து
வழ்ந்தது
9
ேபாேல தங்கப்
ெபrயாளும் ெபrயான் அண்ைடத்
தைலயைண மீ து சாய்ந்தாள்.
அருகரு கிருவ ; மிக்க
அன்புண்டு; ெசயேல இல்ைல!
இருவ

களிப்பும் இயம்பு மாறில்ைல

ஒளிதரும் அைறவி ளக்கும்!
ஒளிக்கப்பால் இவ கள் வாழ்வா !
ெவளியிைன இருளும் ெகௗவும்
இருட்கப்பால் விளங்கு கின்றா !
எளிதாகத் ெதன்றல் வசும்
9
என்பயன்? அவ அங் கில்ைல
களித்தன மனம்இ ரண்டும்
கழறுமா றில்ைல அ·ேத.
மனவுலகில் இருவ

ேபச்சுக்கள்

இருமனம் அறிவு வானில்
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முழங்கின இவ்வா றாக
"ெபrேயாேள என்நி ைனப்பால்
தூங்காது பிைழெசய் கின்றாய்"
"உrயாேன, எைனேய எண்ணி
உறங்காது வருந்து கின்றாய்"
"ெபருந்ெதால்ைல தூக்க மின்ைம"
"நற்றூக்கம் ெபrய இன்பம்!"
என் நிைனைவவிட்டுத் தூங்குக
அைரநாளின் தூக்க ேமஇவ்
வாறின்பம் அளிக்கு மானால்
ஒருநாளின் முழுதும் தூங்கல்
ஒப்பிலா இன்பம் அன்ேறா?
"அrைவேய என்றன் ெநஞ்ைச
அள்ளாேத தனிேய தூங்ேக."
"உrயாேன என்ம னத்ைதப்
பறிக்காேத உறக்கங் ெகாள்வாய்"
ெநடிய தூக்கம்
ந9டிய இன்பம்
தூங்கினா

கனவும் அற்ற

தூக்கநல் லுலகில்! பின்ன
ஏங்கினா

விழித்த தாேல!

இன்பேம விரும்ப லானா !
தூங்குேவாம்! நிைலத்த இன்பம்
துய்ப்ேபாம்நாம் என்றா ! நன்ேற
தூங்குகின் றா நல் லின்பம்
ேதாய்கின்றா

வாழ்கின் றாரால்!

முற்றும்.
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